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Habeş imparaiG ru 
harp duası etti 

Inglllzler ve Italyanlar, asker arasında çı
kan hastalığı ayrı ayrı şekillerde anlatıyor 

Adisababadan 
bildirildiğine gö
re, Habe§ Kralı, 

bir ıuikaste uğra
maktan korkmak. 
tadJT. Onun için, 

daimi surette mu
haf ızlann ııkı 

_ __.. ................ ·----·-----·-·······-··-
Niçin 

5 kuruşa 
çıkıyoruz? 

! 

Gazetelerin havadis kısmın 
da, öğretici ve eğlendirici kısmını 
da mukayeseli olarak okuyanlar 
bilirler ki, Haber, diğer refikle
rinde yarın çıkan havadisleri 

daha bugünden verir ve Haberin 
romanlariyle, iç yazılarını en iyi 
muharrirler tercüme eder ve ya-
zar. 

Haber, lstanbulun en çok satı
lan gazetesi olmak mazhariyeti
ne itte bu hususiyeti için eriımiı-

(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Büyük Onclerin bugün alınan bir re•mi 

( Yazısı 2 nci sayfada ) 
çenberinden dı~a
rı çıkmamakta

dır. Fakat, Kral-

lar Krah Haile 
tir. ------------------------1 

Seli.ıi, bununla 
da iktifa ebniye-

rek bizzat tabanca, tüf ek tqunak- muzuna bir tüfek alarak öyle git· 

ta.dır. Kiliseye giderken bile, o• mektedir. İngiliz gazetelerinden 
(Devamı 4 üncüde) 

Yunan tahtına iki Jorj 
namzet gösteriliyor: 

Pren• Jorj Kral Jorj 

(Yazısı 10 uncu sayfada) 

Beşiktaş, Apollonu 3-1 yendi 

Apollon müdafaası Beşiktaşın bir lıücumunu kesiyor .. 

(Devamı 2 lncide) 

Casus 
Lavrens 

cıom derecesinde 
hasta: 

Geçirdiği kaza, bir 
esrar perdeslle 

örtDJfl-

Lavren•'in tayyareci kılığındaki 
•on re.inJerinclen biri 

(Yazısı 2 ncide) -

Bu havada kar! .. 
Paris, 18 (Hususi) - Bu ıabah 

Pariae oldukça çok kar yağmııtır. 
Karın yağıfı 20 dakika ıürmüttür. 

Pilwd•ki, ölüm dö§eğincle •.. Y a.zı., 
4 üncü aayılamızJaJır. 

( y azıaı ' üncüde). 

Markoni, ucçan· 
TAYYARELERİ 
durduruyor 
Bu İtalyan alimi, telsiz telgraf ve radyonun kaşif

lerindendir. Daha geçenlerde Romada otururke11 A -
vustralyadaki ampulleri yakmıştı. 
Roınadan ge

len bir habere 
göre mqbur 1 -
talyan ilimle • 
rinden Marko· 

ni ilim ıaha -
ıında yeni ve 
fevkalade mü
him ketifte bu-

lunmuıtur. Bu
nun üzerine 
Muasolini ve 
kral kendisini 
kabul ederek 
tebrik etmit· 
ler, ve bir nitan 
hediye etmit • 
lerdir. 

Gazetelerin 
y az d ık 1 a

rma bakılırsa 

bu keıif bil
haua milli mü-

dafaayı tiddet- Bir tayyare motörünün ıua kuvvetiyle clurclurulclu· 
(Devamı 2 ncide) ğunu gö•teren tem•ili re.im 

Parisliler gaz hücümu 
manevrası yaparken 

Yazısı 2 nci 
sayıfamızdadır 

Epeyce garip 
sahnelere 

fe~adüf ecJj fdt 
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Sovyet - Fransız - Çekoslovak 
andlaşmasının tesirleri 

l anlar: " Pansıavizm 
diriliyor!,, diyor 

ulgarlar ve küçük itilaf 
da bu andlaş-

manın içine girecekmiş 
Çekoslovak topraklarında Sovyetlere 
tayyare üssül harekesi temin edilmiş! 

Moskovadan gelen haberlere gö- Moskovada Fransızlarla mütte-
re, Lavalin Moskovadan hareke- reken neıredilen tebliği Avrupa 
t!nden ıonra Pragda imzalanan devletlerini silahlanmaya davet 
Sovyet • Çek andlaşmasmın çok mahiyetinde telakki ediyorlar. 
büyük bir ehemmiyeti olduğu an
laplmaktadır. 

Sovyet - Çekoslovakya andlaıma 
ıı daha geniı esaslara dayanmak· 
tadır. Tedaffüi mahiyette ilk Slav 
andla.şması sayılıyor. Yarın öbür 

gün Küçük hilafın diğer azasının 
da bilhassa Bulgaristanm da bu 
andlaşmıya gireceği zannolunmu· 
yo. 

Yeni andla§ma dolayısiyle Al
man mabtu.atı Sovyetleri bir "Slav 
ittihadı;, demek olan eski bir ül
küye girmekle itham etmektedir. 

Almanya gazetecilerinin neşri-
,-atına karıı Moskovada çıkan 
lzvestiya bir.cevap vermiştir: 

Cevapda deniyor ki: 
"Çarlık Rusyası Balkanlarda, 

merkezi Avrupada siyasi ihtiras
larını tatmin için Panislavizm mas 
kesile hareket ediyordu. Bugün 
de Alman faşizmi emperyalist fi
kirlerini gizlemek için yeni kurdu
ğu nazariyelerde Slavları, tarih 
döküntüsü sırasında tasnif ederek 
nlçaltıyor. Sovyetler Birliği de 
Slav kütlelerinin tarihi tehlikeye 
kar§ı müdafaalarını haklı bularak 
panislivizme kapılmaksızın koru
mayı borç biliyor.,, 

Çek Dıı Bakanı yakında Mosko-
"·aya gidecektir. . 

Alman matbuatı, evvela, Lava
lin Moskovaya giditini sulhe indi
rilmiş bir darbe halinde görmek
tedir. 

Berlin gazetesi föyle diyor: 
"Fransa, Avrupa medeniyetini 

tehdit eden komünisliğe bayrak· 
tarhk yapıyor,, 

Sovyet • Çek anlaşmasının Fran
sız bakımından yaptığı tesire ge
lince, Fransız matbuatı hemen su
suyor gibidir. Yalnız bir gazete, 
Çekoslovakyanm ardında bütün 
Küçük itilaf devletlerini görmek 
istediğini söylemektedir ... 

Sovyet - Çek andlaşması için, 
Çek matbuatı, "heyecan uyandıra
cak bir andlaşma değildir. tJJus· 
lar Kurumu şartlarına uygundur. 
Bu kurumun sulhii muhafaza için 
kafi derecede nüfuz geçiremiyece
ği yerler için bu muahede adeta 
bir köprü vazifesini görecektir.,, 
demektedirler. 

Çekoslovakya, kendi coğrafi va
ziyetini göze alarak Küçük itilaf 
devletlerile tamamen mutabık o-

larak bu muahedeyi imzalamıştır. 
Kom§ularmm hepsinin menfaati 

ni düşündüğünü söylüyor. Ve Le
histan aleyhine de değildir. 

• • • 
Dolatan rivayetlere nazaran, 

Sovyet Çekoslovak andlatmasm
da, bir madde, Sovyetlere, Çek'.os
lovak topraklannda bir tayyare 
üsaülharekesi temin ediyormu§. 
Bu §ayİa evv~lce de çıkmıt, tekzip 
edilmişse de yeniden dolatmağa 

başlamıştır. 

Markoni uçan tayyareleri durduruyor 
< B<J§taralı 1 ncide) j Şuaın eaas, radyo gibi havaya 

le alakadar etmektedir. elektrik dalgaları sevketmek ve 
Yalnız keşfin mahiyeti etra • hunlar vasıtasile havayı nakil bir 

fmda fazla malumat vermekten çe hale getirerek akümülatörleri bo· 
kinmektedirler. §8ltmaktndır. Gerek tayayrelerin 

Söylendiğine göre Markoni se· ve gerek otomobillerin akümüla
nelerdenberi kon~ulan, zaman törleri boşalacak olursa motör ken 
zaman heyecanlar doğuran motör- di kendine duracağından bu suret
leri durduracak esrarengiz şuaı le hareketten aciz kalırlar. Otomo
keşfetmiştir. biller durur ve tayyarelerde motör 

Hatta Mu$solininin de bizzat itlenıeyince bittabi yere dütcrler. 
hazır bulunduğu büyük bir tecrü- Hatta bu ıua daha keıfedilme
be tam bir muvaffakıyetle neti- den, ve müeuir bir şekle getiril
celenmiştir. meden evvel mukabil tedbirler a-

Tecrübe Romanın en büyük 0 • ranmış ve bulunmuştur. Bu da na
tomobil yarış pistinde yapılmıştır. kil vasıtalarından yani otomobil
Markoni keşfettiği ıua suretile lere ve tayyarelere Dizel motörü 
son süratle giden bir otomobili tatbik edebilmek, ve bilhassa mo
büyük bir muvaffakıyetle durdur· törünü kulanmaktadrr. 
mağa muvaffak olmuştur. Bugün gerek Almanyada, gerek-

insanlar bilhassa Umwni harp- se Fransa ve Çekoslovakyada husu 
ten sonra bu şekilde motörleri dur· si bir nevi mazotla ifliyen Dizel 
durabilecek tayyareleri dütürecek motörlü tayyareler gittikçe artmak 
şualar keşfetmek için çok çalıı- tadır. Bunlar elektromotris olma
mışlardır. Hatta bundan bir müd- dıklarından Z fuaı bittabi bunlara 
det evvel Almanların da Z şuaı kat'iyyen tesir edememektedir. 
ismini verdikleri bir §Ua ketfettik, Sonra Z şuaı ancak pek mahdut 
leri bununla otomobilleri,tankJan bir mesafeye kadar - birkaç bin 
durdurdukları, tayyareleri düşür- metre - tesir edebilmektedir. 
dükleri söyleniyordu. Mesafe arttıkça muvaffakıyet a-

Bu şekilde bir ıua keıfetmek zalmaktadır. 
fennen imkansız değiJdir. Yalnı:ı ltalyan alimi Markoni esasen 
bu ıua ancak eiektromotris, yani uzun ::amanlardan beri bu işle uğ
tayayre gibi, otomobil gibi elek- raşmakta idi. 60 Y&.§ında olan 
triğin yardimile iıliyebilen motör- Markoni bundan 5 sene evvel ıe· 
lere tesir edebilmektedir. ne atağı yukarı ayni esasa daya-

HABER - Akşam Poı;ta~ı 18 l\IA YIS - 1935 

Niçin? Uevlet himayesindeki şirketlerden 

5 kuruşa Yüksek maaşlar • 

çıkıyoruz? k ld ıl ~~~1~~ a ır ıyor 
Fakat, gazetemizin göze çar· Bu milesseselerln btlttln masrafları kontrol 

pıcı diğer bir vasfı da halkın ga- f I 
zetesi olmak alın teri döken yurt- al ına a ınarak mallar ucuzlatılacak 
d 1 ' • • • ... Ankaradan bildirildiğine göre aıların zararını gene halk ve hü· 
8f arımızm menfaatlennı dıger M 1• Bak l ... bük' ... f 

f tı ·· t·• tutmak H a ıye an ıgı umet tara m· kUmet çekiyordu. men aa ere us un tır. a- .. . . . 
ber, bunun içindir ki, fiyatının dan yard~. goren. ımtıyazlı ıır· Hükfunet, meb'usların idare 
bir kurut eksik olmasından dola- ketlerdeki ucretlerın de bareme meclisi azuı olmalarına müsaade 

tabi tutulmaları için bir kanun 
yı büyük bir memnuniyet duy- etmemekle almıt olduğu ilk adı .. 

li.yihaaı hazırlamaktadrr. 
maktaydı. Fakat, okuyuculanmız, 
gene pek ıyı bilirler ki 
matbuat piyasası, bugünlerde, bü
yük rekabetlere sahne olmuttur. 
Bizim gibi, ancak kaleminin e· 
meğiyle geçinenler kartısında dev 
gibi sermayelerin doğurduğu ve 
zararın azametine ehemmiyet ver
meden, tomar tomar pahalı kağıt
ları mürekkepliyerek ortaya çı
karan müesseseler vardır. 

Bundan sonra kazançlarını e
sas itibariyle gerek hükUınetin 
gümrük resimlerini yüksek tutma
sı, ve gerekse bqka imtiyazlar 
vermesi suretiyle temin eden mÜ" 
esseseler, direktörlerine ve diğer 
memurlarına görülmemit derece
de yüksek ücret veremiyecekler -
dir. 

Devletteki ma.aıların en yükse .. 
ği 600 lira olduğu halde bu gibi 
müeaaeıelerde timdiye kadar 1200 
ve hatti. daha yüksek ücretler bi· 
le veriliyordu. Halbuki diğer ta .. 
raftan bu yüluek ve nisbetsiz ma-

mı bu suretle tamamlamaktadır. 

Bunun neticesinde bilhassa fi .. 
yatlar makul bir dereceye inecelf 

ve resmi dairelerle bu gibi tirket· 

lerde çalııan memurların alacak-

ları ücretler nasında bir tevazün 
olacaktır. 

Ayni zamanda hükUnıet bu. tir .. 
ketlerin tekmil masraflannı, vari
datlarını ve lcazançlarını gözden 
geçirecek ve bundan sonra bun-

ları ııkı bir kontrola tabi tutacak
tır. Bu ıuretle pahalılığa kartı ha .. 
kilci bir harp açılmış olacak de· 
meldir. 

Onların iri hacimleri karı1sın· 
da sekiz sayıf alı nüahalarımıza 

devam imkanı yoktu. 12 - 16 
sayıf alı sayılarımızı dört kuruta 
satmakta d~vain ettikçe, satı§mıız 
ne kadar çok olsa bile, gene za· 
rardan çıkamıyorduk. Onun için, Parisliler gaz 
büyük sermayelerin doğurduiu •• 

Atatürk Istanbulda 
gazetelere kartı, karilerimizin, bi- hucumu manevrası Büyük Onder Atatürk bugün 

ıaat on birde lstanbulu 9ereflen
dirdiler. 

zi, ucuzluğumuz için değil, diğer 
vasıf ve hususiyetlerimiz için ter
cih edeceklerine kani olduk ve 
bunda aldanmıya~ğımıza emi-
nız. 

HABER 
.......................................................... 1 

Tevfik Rüştü 1 

ARAS ·ı 
Macaristan ve 
Avusturyada ·1ı dolaşıyor 

Avusturya dışbaka-f 
ntle bir temasta i 

bulundu ve i 
gazetecilere 5 

= beyanat verdi i 
Dıt Bakanımız Tevfik Rüttü 

Aras, Bükreı toplantıımdan son -
ra bir Macaristan, Avusturya se

yahati }apıyor. Fakat Viyanada 
gazetecilere verdiği bir beyanatta 

yaparken 
Betlinde hava taarruzuna kar-

fi bir manevra yapıldığı hatırlar
dadır. Buna benzer bir manevra· 
nın da Pariıte yapıldığını ve hal· 
kın buna iıtirak ettiğini öğreni-

Vali Vekili Rüknettin ile Is· 
tanbul kumandanı General Haliı 
Atatürkü İstanbul Vilayet budu· 
dunda karıılamıtlardır. 

Büyük Önderi ıetiren tren sa· 
at on biri 25 geçe Haydarpap 

yoruz. garına girmiı, biraz sonra Atatürk 
Şehir ıuya dütman tayyareleri yanındaki mutat zevat ile trenden 

tarafından bombalanmıı ve bu inmittir. Atatürk Haydarpap ga· 
tayyarelerin caddelere zehirli gaz rmda kendilerini karıılayanlara 
attığı tasavvur edilmittir. iltifat ettikten ıonra rıhtıma ya-

Sabahleyin saat on da muhtelif nqan Sakarya motörüne binmit· 
20 tehlike düdüğü çalmağa bat· ler ve saat on ikiye doğru Dolma· 
lamıt ve derhal müdafaa tecrübe- bahçe Sarayına girmitlerdir. 
lerine giritilmittir. Vazife batın- -------------
daki polisler hemen gaz maskele
ri çıkarark hatlarına geçirmif ler
dir. Piyade halk iıe, aığınacak yer
lere kaçmıtlardır. 

Oç tane "gaz yemif,, yani gaz
le zehirlenmit poliı, yalancıktan 
öksürerek tıpkı zehirlenen bir a
dam gibi yere yatmıf ötekiler he
men onun yardımına kouımuı ve 
kendisini yeraltı hastanesine kal-

dırmıılardır. 

Halk gerçekten böyle bir hadi· 
se olmuı gibi inlemif, telif ve he· 
yecan ıeıleri çıkarmıttır. 

Bazı dakti?olar gaz maskesiyle 
itlerine devam etmiflerdir. 

Saat onu kırk bet ıeçe "her 
feY yolunda!,, düdüğü çalınmıt 
ve Paris normal hayatına dönmüt· 
tür. 

bunun sadece seyahat maksadiyle ----------------------------

olduğunu ıöylemiıtir. Casus LaA vren s 
Tevfik Rüştü Aras Viyanada A-

vusturya Dıt Bakanını ziyaret 
etmiıtir. Sonra kabul ettiği gaze· 
tecilere, Balkan andlatması kon
sey toplantısı hakkında izahat ve
rerek demittlr ki: 

"- Arkadaşlarım Titülesko, 
Yevtiç, Makıimos ve ben Bükreş 
toplantısının neticesinden çok 
memnunuz. Diyebilirim ki dört 
Balkan devletinin birliği sayesin
de Balkan ufuklarındaki kara bu
lutlar dağılmıttır. 

Memleketlerimizi alakadar e
den bütün mesailde aramızda tam 
manasiyle noktai nazar birliği 

vardır. Dünya sulhu için diğer bü
tün Avrupa hükumetlerinin de bi
zi örnek tutmalarını temenni ede· . 
nm.,, 

Dıt Bakanımız, Viyanada Tür
kiye elçiliğinde kalmıftır. Oradan 
Cenevreye, uluslar kurumunun 
Mayİs 20 de toplanacak fevkala
de içtimaına gidecektir. 

Son gelen İngiliz gazeteleri 
İngiliz casusu olarak tanınmıf 
Lavrens'in, motosiklet kazasın
dan aldığı yara dolayıaıyle sıhha
tinin vahim bir tekilde olduğunu 
haber vermektedirler. Vaziyetin 
böyle oluıu yüzünden tam 36 sa
at kendisine &meliyat yapılama-

mıttır. Meıhur casus bu müddet 
zaif ında kendine gelmeden has
tanede yatmaktaydı. Kralın cer· 
rahlarından biri uzun bir muaye· 
~e yapmı§br. Ölüm tehlikeleri 
geçirmiştir ve geçirmektedir. 

Beyin mutehusısları çağrıl

mış, u:ıun konsültasyonlar yapıl

mıştır. 

Azıcık iyi olma imkanları gö
renler vardır. Lavrens'in kardeı

lerinden biri tayyaresiyle Pariı
ten gelmit Lavrenain yanına kot
muştur. Casusun sıhhi vaziyetine 

nin bu şekilde yaptığı tecrübeler
nan bir usulle kendisi ltalyada de muvaffak olması bu ıuaı kat'i 
olduğu halde ta Avusturalyada surette keıfettiğine delildir. Fakat 
bir serginin ampullerini yakarak dediğimiz gibi bu ketif fevkalade 
resmi küşadını yapmııtı. bil" mahiyeti haiz değildir. · lnaan-

Telaiz telgrafın. ve kısmen de lar hu.na karşı mukabil tedbirleri 
radyonun kitifi saY.ılan Markoni- I daha evvelden ketfetmitlerdir. 

dair Çindeki anne ve ağabeysine 
haberler gönderilmittir. 

Yalnız, casus Lavrenain hatırı· 
dan geçtiği yazılan bu kazayı dııı 
Lavrensin siyasi hayatı ıibi bir 
esrar kaplamı§ ve gazetelerde bıı· 
zı tefsirlere meydan vermiştir·· 
Hastanede yatan adam için "La"' 
renı,, tir dememektedirler. Kiııı•e 
''casus Lavrenıin yaralandığın" 
dair,, bir teY söylemiyor. Herke~ 
"Tayyareci T. E. Şov isminde bir 
hasta bulunduğundan ve ıene b" 
isimde bir Ddamın baygın bir h•1' 
de yatığmdan,, bahsedilmektedir· 

T. E. Şov, Lavrensin İngiliz hat' 
va kuvvetine girdiği zaman takı11' 
dığı isimdir . 

Diğer taraf tan kendisine 11'0' 

tosikletle çarpan kasap çocııi"' 
nun vaziyeti o kadar maliun ele' 
ğildir. j 

Bununla beraber, henüz ail~' 
kendisini ziyaret edememekte~~; 
Kaza hadisesinin hiç bir 1ah1 )Cİ 
yoktur. Ancak yolun üzerinde 
. tl "ki l . ~t•f 1ıare er ve motosı et erın ,-~ bİf 
vaziyetinden kaza hakkında ·r 
fikir edinuıek mümkün olabil1"

1 

tir. 



azla propag·anda 
~:r..si tesir uyandırır 

Ali Naci Karacan, ıon yazıla
rından birinde, cazip bir mevzua 
dokundu: Radyosunun batına ge· 
Çerek birçok memleketleri teker 
.teker açıyor ve derhal... kapalı· 
Yor! 

Çünkü, bir kısmı yave fakat 
h hir bir ekseriyeti propaganda ... 

Moskovadan, Romadan, Berlin· 
den, hep rejim propagandaları, 
cır cır ötmektedir. Dinleyici, Göb-
1lelsin muavinlerinden el'aman di· 
Yor. 

Gerçi yüksek ülkülere inanan 
insanların düşüncelerini batkala
rına a,ılamak istemeleri bir hale:· 
trr ! Fakat, çocuklar bile: 

- Dur, evladım! Sana nasihat 
edeceğinı ... - diyenlerden hotlan· 
rnaz; çok defa, söylenenlerin ter· 
•İni yapacak kadar sinirlenir. 

Sinemalarda, reklamları zevk· 
le mi seyrediyorsunuz? Bilakis; 
"aman, fuı.lar bitse de aııl film 
başlasa ... ,, diye "lahavle,,•çekiyor· 
•unuz. 

ihtimal ki, arkadan gelen film 
de bir yahudi bir emperyalist pro· 
l>agandası, yani reklamıdır. An· 
cak, bu, uştalıkla itlenmi9se, far· 
kına. varamiyorıunuz: 

- Zalimler .. Bi?re yahU<lileri 
ll&ııl katliama uğratmış ... 

Yahut da: 

- Fransız zabiti yamyam A
;al>tan kızı kurtarmak için, kabi· 
eleri bastı ... Ne kahraman!.. -
d' 1Yenler zuhur ediyor. 

1 
Methur bir piyes, lapano marka· 

~lornobilin reklamını yapar. 
~llifi, bunun için avuç dolusu 

Par, almı~ derler ... Fakat reklam, • • ~a~in çerçevesi içinde öyle gizli· 
iri, llle;nıedenler, kendileriae bir 

t~lkin yapıldığının farkına var· 
l'llaziar. 

1 
Pr<>paganda ve reklam, itte böy· 
e gizli olmalıdır. 

"' 1f. ,,. 

f liitler rejiminin en aksak tara· 
b': bence, propaganduıdır. Zira, 
Gı~ Propaganda nezareti vardır. 
ohbelıi kimse dinlemiyor, dinle· 

•ede: 

- Adam, sen de! Propaganda· 
cı. B' . f k d. •• ızı gene a a butıracak! -
flıye ona in~nmak niyetinde değil .. 
':;k altından gülümıiyor. 

nun kartıaında, F ranıız pro· 
~andaıı çok ustacadır. Aıla ıize 
•. endi reklamını yaptığını farket· 

1
l"ttnez. Alferd de Mu.ıet'i coıkun 
ençlere ve "B" .. k . k IA b b ... 
r~ uyu ın ı a ın ag· 
ç· •n dogan yükse::k ve imaniyet· 

ı Prensipler' b'"t·· .. 1 re ı,, u un munevver e-
da ''i:'ar ... Çok dolambaçlı yollar· 
()i: .endi harsını sindirir, diliin 
lttll~ır ... İ§te, neticede, ulusal in· 
rı. ll!uzın civcivli zamanında oey "'L __ • 
t, Ol•unaa franaızcayı söküp a· 
}> ~srnız... İngilizler de böyle 
'Parla G tiyj . r... olf ve sporbnence 
~•t d~rken, geni§ insan tabaka· 
S0 "Y tolay11ile teshir ederler ... 
"ıka et etin artistlerini dolatmaja 
~tır.~ları da güzel propaganda· 

Jebn· ır nüınuneıi olarak göıteri-
ır •.. 
~ 

f illan u l" d 'Yd su u propa.gan anın 
kı a \'erıned · ... · · k ı eri ıgını, arıı tarafta· 
\l)\laa~ ~ıuvaffak olduğunu, arsı· 

..._ t'Yaaa da göstermiyor mu 7 
~;llİQı ıznn sana söylüyorum, ge· 
ıı.· •enı ani ' "' ~·h a · - tarzı nasıl en 
le ı at Yol . b "d 1 . •• telJc· 

1 
u ııe, u o ayısı· 

hl er de .. 1 d' oy e ır. 

~ . . . 
·ı. ~ Pan·. 

ç1riktn. ı:oı_ •aınin prensibi devlet-
)\iL_ ' C..l'i:On • ~lbr.e onııde yurdumuzu 

k İçin bundan daha ili 

Boğaziçi şenlenecek ! 
Yolcularının gittikçe azaldı5ını 

şirket . tedbir •• goren 
~~~~~~~~~------~~~~~--

Dünyanın E-n güzel yerlerinden 
biri olan Boğaziçinin günden gü
ne tenhalaımasının sebepleri a -
rattırılırken akla önce Şirketi 
Hayriye gelir. Y ıllardaberi bu 
yüzden bir çc.k tenkitlerle kartı
laımıttır. Şirketi Hayriye nihayet 
bu tenkitleri göz önüne alarak 
Boğaziçinin f Pnlenmesi için bir 

alıqor 
&c • .!., aı amağa başlamıştır. Bu 
müzakereler müspet bir safhada· 
dır. 

Şirketi Hayriyenin yeniden bi , 
!etlerde yapt:ğı ve bir kısım bilet, 
lerde yüzde kırka kadar çıkan 
tenzilatın bundan sonra halk le , 

3 

'ile ucu, 'ile "°' 
-. -- c:ws ,_, ._....., ~ 

lstanbulun en 
lüks yolu 

Y edikule - Haliç asfalt bulva• 
rının T opkapı - Edirnekapı ara· 
sındaki kısmı artık bir aya kadar 
bitiyor. Onun için timdi bu çok 
uzun yolun en çok bu kıamına e
hemmiyet veriliyor. Ve en çok a· 
mele, makine burada çahtıyor. lı
tanbu) yollarının hiç birine benze· 
miyecek olan bu yolun bu dediği
miz kısmındaki yaya, araba biıik· 
let, otomobil bölmeleri de ayrıl· 
mış, her bölmenin arataıları dikil
mi§, !İmdi bölmelerin içlerinin 
küçük ıilindirlerle teıviyeıine baı
lanılmıfhr. Bu bölmeler ıu suret
le ayrılmıttır: 

linecektir. Sağ tarafdan ikinci 
bölme arabalarının bisikletlerin 

140 gazetenin yazıcı~ı 
bir kadın gazeteci 

şehrimizde 
Amerikanm çok tanınnııı gaze

tecilerinden ve dünyanın 140 ia · 
zeteıinde y~zıları çıkan Mis Gla
dys Baker ıehrimize gelmiıtir. 

Yanında Amerikanın genç tairle· 
rinden Mis Henderıon Hay bu
lunmaktadır. 

Amerikanın Moskova 
elçllfği müsteşarı 

şehrimizde 
gitmelerine ve ıol taraftan ikinci 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bölme de bisikletlerle arabaların 

Mis Baker muharririmize de -
mittir ki: 

- Siyasal mülakatlar yapmak 
üzere Türkiyeye geldim. Şimdiye 
kadar binden çok mülakat yap
tım. Fakat yeni Türkiyenin yük -
sek phıiyetlerile yapacağım mü
lakatlara hepsinden çok ehemmi -
yet veriyorum. Ankaraya gidece -
ğim.,, 

Amerikalı gazeteci, gelirken 
Musolini ile konutmuıtur. Muao • 
lini kendisine: "Siılh için çalışıyo
nun. AyrupadL vaziyet pek cid
didir. Bununla beraber aavq is -
temiyoruz. ltalyanın müstemleke· 
lerini korumak kararındayım,, de
mittir. 

usul olma'4 gerektir. Çünkü fert· 
)erin elindeki iciz sermaye, Tür· 
kiyede bir kalkınma yaratamazdı. 

Fakat, içsel (manevi) taraflar· 
da, pek sol devletçiliğe doğru git
menin hepimiz tarafından istenen 
güzel neticeleri vermiyeceğini sa· 
nıyorum. Basın Kurultayının arife
sinde bunları yazmağı, kendi dü· 
tünütüme göre, faydalı buluyo· 
rum. 

(Vl·nO) 

yayım kurumu ikinci ba,kanı Be
hiye Yalçın idaresinde danalı bir 

çay verilmittir. Gençlerin kendi 

bulunan Amerikanın Moskova El· 

tur. 

Mister Wiley diyor ki: 

"- Mezuniyet\mi geçirmek ü · 

zere lstanbula geldim. Ziyaretim 

laveçin Türkiye Elçisi ayın so
nuna doğru Ankaradan ıehrimize 
gelecek ve bir müddet burada ka
lacaktır. aralarında te~kil ettikleri mükem· 

mel bir caz davetlilere bir çok Öğrendiğimize göre, lsveçle a
parçalar çalarak güzel bir gün ramızda olan klering esasına da

geçirtmİftİr. Çaydan sonra bir de yanan ticaret anlatmasının müd
deti T emm'uz ayının baıında bi -

müsamere vermi,ler, bunda da 

fevkalade mtıvaff ak olmuf, fid , 

detle alkı,lanmıılardır. Kendi ken 

tecektir. Altı ay için uzatılmıf o -
lan bu anlatmanın yeniden uza -
tılmaaı yolunc!a İsveç Elçiliği ile 

dilerine çahşan bu gençleri tebrik hükiımetimil.: arasında konuşul -
ederiz.. maktadır. 

~ -, 
l:~Ş __ E_H_R_İ_N ___ D_E __ R_n_· L __ E_.R_İ__.I 

Vapur, otobüs ve yollar ... 
Samatyada oturan Aleko anla ti) or: 

- Bizim derdimiz, denizin kokmaBıdır. Lodos hava
larda bütün kıyılar bQ§tan bafa pislik dolar. Bu pislik· 
ler görülmemiı derecede pis koku çıkarırlar. Fakat 
buraya adamakıllı rıhtım yapılmadan bunun önüne 
geçmeğe imkan yoktur. 

Sokaklarumz l&tanbulun bir çok sokakları gibi f e. 
na, pis, dar, yazın tozlu, kışın çamurludur. Bunların 
!Jtlpılma.sı, golruuı hnulman lfln ~n az daha yirmi yı
la ihtiyaç var. 

Bir arzumuz da lstanbulun bu yan kıyıları arasın
da ı·apur işletilnu!sidir. Hele Samatya, Yedikule, Kum· 

il kapı ile Adalar, Bostancı, ı•e Suadiye taraflurına ı·a

pur işletilirse çok iyi olacaktır. Bu suretle buralara 
rağbetin de artacağı muhakkaktır. Bir çok kimseler 
de bir iş için &aatlerce ııakit kaybetmekten kurtulurlar. 

Eğer bu i&tekler yerine getirilirse da/ıa yalnız bir 
tek isteğimiz kalır:. Bu da Sanıatya, l"edikule, Topka. 
pı, Edirnekapı ve Eyüp ııalıut Ayransaray arasında 

otobüs işletilme&idir. Ben bu hatta işliyccek otobüsle
rin çok f;azanacaklarına inanıyorum. Zaten Yedilmle· 
den itibaren tUtfalt 1101 da yapılıyor. Şüphe yok ki ı.· 
da otobüsler için çok faydalıdır. 

gelmelerine mahıuıtur. Bu, bölme· 
lerin genitlikleri altıtar buçuk 
metredir. Yolun ortasında yanya· 
na gelen iki bölme iıe otomobille· 
rin gidip gelmeleri içindir. 

Bütün bu bölmelerin hepsi aı· 
f alt olacağı için ıilindir iti biter 
bitmez hemen oralar ziftlenmeğe 
ba§lanacaktır. 

Bu asfalt bulvarın aiaç ları ller 
iki taraftaki araba bölmeleri ile 
yaya kaldırımları aruma dikil· 
mif tir ki bunlar hep çınardır. Y o· 
hm yan tesviyeleri bittikten sonra 

her iki tarafm dıp ıelen kenarla· 

rına da at kestaneleri dikilecektir. 
Gene bu yolun tam ortasına gelen 

yerde her elli adımda bir dikile
cek olan elektrik lambaları diTek· 
leri için yuvarlak birer 'botluk 

bırakılmıttır. Bu izahattan anla

tılıyor ki bir buçuk, iki ay ıonra 
bir kısmı bitecek ve üzerinden 

gçilmeğe baılanacak olan bu yol 
lıtanbulun en güzel ve en lükı 
bir yolu olacaktır. 

dam f ırıncmın kendine matlığı 
taze, sıcak ekmeji bumuna g~tü· 
rüp koklarken fırıncı sordu: 

- Ne kokluyorsun? 
O da !U cevabı verdi: 
- içinde tahtakurusu falan 

var mı? 
Diye kokluyorum! 

• 
Şirkete yeni bir rakib 

BQğazın Rumelihiıarı, Emirgan, 
Boyacıköy, lıtinye gibi Bebekten 
sonraki yakın mıntakalarından 
lıtanbula gelip giden yolcular, 
Şirketihayriyenin buralar için al· 
dığı vapur ücretlerinin çokluğun· 
dan dolayı !imdi bir takım tek at· 
lı arabalar tutmuılar ve hergün 
sabahları bu aaydıiımız yerler· 
den bet kuruf mukabilinde eraha· 
lara binip Bebeje iniyorlar, ora• 
dan da altı on para vererek Tram• 
vayla lstanbula geliyorlar. Akıam 
ları da gene tramvayla Bebeğe 
gidip oradan gene arabalara dola· 
rak beşer kurutla evlerine 
kadar gidiyorlarm1f ... 

Şu halde Taksim - Biiyükdere 
otobüslerinden sonra biı Bebek -
lıtinye arabalan Şirketihayriyeye 
ikinci bir rakip çıktı demektir. 

-GnFn Haberci-
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Habeş 
harp 

imparatoru 
duası etti 

lnglllzler ve Italyanlar, asker arasında çı~ 
kan bastol~ğı ayrı ayrı şe~f-rerde anlatıyor 

aldığımız yukariki resmi dercedi· ı pek çok gençleri hayalen mustarip 
yoruz. etmektedir. 

I{ "' 1(. 

Londradan bildiriliyor: 
Habeşistandan gelen son ha· 

herler ltalyan!n orada epeyce 
müşküllere uğradığını anlatmak· 
tadır. Son haberlere göre vaziyet 
şudur: 

Habeşler geni§ bir mikyl'.st • 
harbe hazırlanmaktadırlar. H~:: 
imparator Haile Selfısi, ııulh yo· 
lundaki te§ebbü:;'er;n~en bir ne· 
tice çıkmazsa, unu.; .... ; seferberlik 
ilan edeceğini Avru~ ' ı gazete-:i· 
)ere si>ylemiştir. 

Ordu için Avrupadan vapurlar 
dolusu top, tüfek, mitralyöz ve 
hatta tank, tayyare, İtalyanların 
sıkı kontroluna rağmen, Habeşis· 

tana kadar getirilmiş, Habeş or· 
dusunun ancak iptidai harp va~ı

taları bulunduğunu düşünerek en 

ziyade buna güvenen ltalyanın 
karşısında hayli büyü.k bir tehlike 
belirmiştir: Asri lechizah bir mil
yonluk bir ordu! 

Habeşleri hala kalkan ve okla 
harbeden Afrika vahşileri sanan 

ve kendilerine böyle telkinler ya· 
pılan İtalyan askerlerinden bir 
kaçının nasdsa ellerien geçe Fran
ıız ve lngiliz gazeteleri onlara Ha· 

beşistanın Avrupadan aldığı asri 
ailahlar ve Hebeş ordusu hakkın· 
da etraflı malumat verince bu ha
ber yıldırım süratiyle bütün as· 

kcrler arasına yayıLmış, kuvvei 
mnneviyelcri çok sarsılmıştır. Bu· 

-ıun iizerine Jt.alyn askerlerinin, 
lta!ynnca gazetelerden başka ga· 

zete okumalnrı yasak edilmiş, hal· 
yancadnn ba~ka lisanda gazeteleri 
asker .ere satmağa te~ebbüs eden· 
ler şiddetli takibata uğratılmıJtır. 

Askerlerin kuvvei maneviyeleri· 
ni sanan ikinci bir amil de hasta
lıktır. Alrşmadrkları bir iklimde 
evvela büyük bir rahatsızlık duy

mıyan ltalyanlar, yağmur mevsimi 
gelince·, harp daha patlamadan 
zayiat vermeğe başlamışlardır. 
Dizanteri ve Malarya askeri kırıp 
geçirmektedir. Askerlerin barın· 

dığı ~adırlar şiddetli yağmurların 
husule getirdiği sellerin bataklık 
haline getirdiği arazi üzerinde 
kalmıştır .. Yağmur bir hafta yağ· 

dıktan sonra dinmiş, ilk güneşle 
beraber hastalıklar da bat göster• 
miştir. Kafi derecede bina olma· 
dığr için, asker, başka yere nakle· 
dilememiştir. 

Bu hastalığın tegiriyle esasen 
bozulmuf olan ordunun maneviya· 

tı, Habetlerin, içilecek suları hns· 
talrk mikroplariyle zehirledikleri· 

ne askerleri inandıracak derecede 
sarsılmıştır. Bir çokları, Habeşle
rin böyle "medeni,, harp vasıtala
rını akıl edemiyeceklerini bile dü
fÜnememekte d irlcr. 

Diğer taraftan, İtalya, bu has· 
talık haberlerini büsbütün tekzip 
etmemekte ise de hafif göstermek· 
tedir: 

Roma. 18, (A.A.) - 1ldimin a

ğn·lığı dolayısile baş gösteren has· 

ıalıklnrdan ötürü doğu Afrikasına 
gönderilmiş askerlerden yüzler • 
cesinin ltalyaya geri alındığına 
dair olan rivayetlerin aslı olmadı-

ğı söyleniyor. Bilakis sıhhi ted· 
birlerin çokluğu yüzünden mevcut 
hııstahklarm azaldığı görülmüş • 
tür. 

Doğu Afrikası 

hastane gemisinin 
yalandır. 

kıyılarında iki 
bulunduğu da 

Habeş krah 
harp d - :u etti 
ve hudutları 

gezdi 
Y edt vlUlyette 

seferberllk 
Roma. 18 - Dünkü gazeteler· 

den biri "Allan,, imzası ile "hal· 
ya ve Habeşistan arasında savaş 

olacak mı?,, adlı bir makale neş
retmiştir. Bu makalenin esaslı par· 
çaları şunlardır: 

' Süel bakımından, (askeri nok
tai nazardan) .iki memleket açıkça 

savaşa hazırlanıyorlar. Habeşis· 

tan 7 vilayetinde sef erbcrlik ilan 
etmiştir. Ayni zamanda Habeş· 

ler, en modern silahlar olan maki
neli tüf ekleri, u-çakları, zehirli gaz 
ları da savaş için toplamaktadır· 

lar. Kral, hududa yakın vilayet· 

leri gezmiş ve savaş duala.rı yapıl
masını emretmiştir. 

ltalya1 1911, 13 ve 14 sınıfların· 
dan 900,000 askeri silah altında 

bulundurmaktadır. Muntazam or· 
dunun 3 fırkası ve siyah gömlekli· 
lerin iki fırkası savata hazır bu· 
lunmaktadır. 

Doğu Afrikasına aııker yollama· 
ları 11 şubattan beri muntazam 

ıekilde devam etmektedir. Bütün 

donanma, asker ve askeri eşya ta· 
şımakta kullnrulmaktadır. 

"Süel (askeri) mahafil, Habeş 
sava§ına başlanması için 200,000 
asker gerek olduğunu söylemek· 

tedirler. Diğer taraftan yağmur 
mevsiminin geçmesini beklemek 

lazımdır. Süel bakımından ilk çar

pışmaların eylulden evvel batla
ması mümkün değildir. 

"Gelecek dört ay içinde hal· 
ynn · Habeş davasından <loi;an 
bütün meseleler ortaya a · ' 'cak· 

tır. Münaka§ar.m sonucu savaş 

ile barıştan· hangisinin ihL:., ar c· 
dcceğine mL;essir olacal:1ır., , 

Romanın fikrine göre, süel bir 
vasıtaya müracaat etmeden diplo· 

mnsi yolu ile, Habeşistandaki re· 
jimi değiştirmek kabildir.,, 
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S b h G t 1 
i ·Pilsudski yakında öleceğini 

a a aze e er --·----------------
ne diyor 1 ar? b_il_iy_o_rd_u_;_b_e_ş_a_d_a_m __ v_e_t_i ş_ti_r_d_i _: 

- KURUN - Melmıed Asım Us'un 
bugünkü başyazısı boğazlar işine te
mas etmektedir. Antand Balkanik 
toplantısının Almanyanuı kendi ken
dine siUılılaıınıası .1.Jc büyük cler1lel
lcrin buna karşı Brılyaristan, .ıllaca
ristan ve Avusturyanın askerlik du
rumlarında deği ildik yapmağı dü
şünmeleri karşısında, Türki11enin de 
boğazları yeniden siUıhlarwıasını mü
dcıf aa etmeği lmrarlaştırdığını ya:
dıktan sonra demektc-dir ki: 

Jngiliz gazeteleri "Türklerin bo
ğazlarda yapma!. istediği şey, asker
likten tcerid cdilm": bir mm takayı 
ıı<midcn aslıerilcştiı mektir. llcılbııf...i 
Almanyada bile askerlikten tccrid e
dilmiş mıntal:alar nene duruyor,, di
yorlar. fı'al;at. buraları l' ersay mua· 
/ıcdesiylc silalıtan fccrid edilmiştir ı·e 
lrıgiltcre, Frc.nsa, Almarıya gibi dev
letler sil<ilıtan tccrid edilmiş olan bu 
mınlalmlann emniyC"tini de ( Lnkar
no) mualıcdcsiylc temin etmişlerdir. 

(/AJza11) muahede iıılc .'lilcUıtan tccrid 
edil111i5 olall bnğazlrır için böyle arsı
ulusal bir garanti var mıdır? 

Jlöylc olduğuna giire nasrl olur da 
lıcr iki nııntaka blribirine benzetile
bilir? 

ZA.UAN - Bugün/;Ji başyazısını 

clördüncü kuvvet dcnıek olan matbu
atın tarifine lıasrclmiştir. 

TAN - A. Şükrii Esmer başyazısı
nı "Arsıulll8al sıyasanın ana ~izgisi,.
ni anlatmağa agrrmı§tır. 

1' az ısına başlarlien llatt dilfrrinin 
birinde bulunan "değl1tikçc cskiıw 1 

b<ınzer,. !Özünü yazdıl.."tan llonra: 
"Genel savaştan önce orta Aı·ı·r ·. 

pada /Jisnıarck Alrnanyasının biiyü· 
mesi Fransa ile Çarlık Rıısyasını bir· 
leştirmi ti. Rugiin de llitler Alman! 
yasının biiyümesi gene Sorıyet Rusya 
ile Fransayı biribirinc yaklaştınyor.,, 
demektedir. 

Yeninin eskiye benzcuiıini tamam· 
lamak için de şunları yazıyor: 

"Rismarck Almanyasını Rusyadan 
ayıran amil ne11sc. Hitlcr Almanyası
nı Soı·yet Rusyadan ayıran düşünce 

de odur: 
Bümarck Alnıanyası, bir Alman 

dct'lcti olan Avusturyayı ittifakına 
alarak Slaı•lığrı karşı bfr ceplıc kur
mak istemişti. llitlcrin siyaseti de ay
ni Jslav-Ccrmcn daı;asının başka fJir 
şekilde belirmesidir. 

Genel llavaştan önceki anlaşmalar
da olduğu gibi, bugiinkü /;arşılıklı 

Lehistan siyasası 
bundan sonra ne 
yoldan gi.decek? 

Lehistan H~rbiye Nazırı Pil • sini tadil etti. Bu tadilata göre, 
sudski'nin öli:münden sonra Le- Cümhurreis\tıin salahiyeti geniş 

histanda vaziyetin ne olacağını ölçüde artmaktadır. 
herkes soruyor. Bugünkü Cümhurreisi Bay lg • 

İngiliz gazetelerinden "lvning nas Moscicki"dir. Ker.disi dikta -
Standnrd,, bu mevzu üzerinde bir tör telakki edılmemektedir. 3 se
yazı yazarken diyor ki: ne sonra müdrleti bitecektir. Fa • 

"Mareşal Pilsudski, çok yaşı - kat tadil edile.1 yeni Kanunu Esa· 
yamıyacağmı bildiği için kendi - sinin verdiği salahiyete dayana -
sine gerek harp esnasında gerek rak bazı değİ§iklikler yapacağı 
harpten sonr .ı daima arkadaı ol • bilhassa beş maruf şahsiyet ara • 
muş beş şahsi}et ortaya çıkardı sında bu değişikliği yapacağı Le:ı 
\'e iktidar mevkilerine koydu. i§lerini yakından bilenlerce söy -

Bu beş adam §Unlardır: Jenmektedir. 
Kolonel Slavok: 57 ya§ındadır. Şimdi beş mühim şahsiyetin v:ı· 

Şimdi Başvekildir. Ve her zaman ziyetlerini söyliyelirn: 
için Pilsudski'nin politika alemin- Ridz Smingli Alman o.leyhtarı-
de sağ eli olmu§tur. dır. Diğer dördü Franııız a eyhta· 

Kolonel Bek: 40 yc-~ındadır. rıdır. 

Harp sıralarında Pilsudakinin ya- Sonra be~i birden, Lchistanın, 

veri idi. Şimdi Dıt Bakanıdır. Almanya ile Sovyet Rusya arasın· 
Kolonel Pristor: 53 yaımcladır. da bir kestirme yol haline getiril· 

!. :tvanya işleri üzerinde bir mü • mesini istememektedirler. 
tnhassıs vazivetindedir. 1920 yı • Bunların ıstedikleri, LehistanıJ1 
lmda Vilna'nın ele geçirilmesi işi- Baltık devletleriyle anlaıarak Bal· 
ni tertip eden odur. tıktan Karpatlara kadar uzanan 

General Ridz Smigli: 46 yaıın - bitaraf bir blok teşkil etmektir. 
da. Süel (askeri) sahada Pilsuda- Pilsudsh i'nin 
kinin en yakın yardımcı arkadaşı 
olmuıtur. Şimdi ordu baş müf et
tiıidir. Yani bir bakıma batku • 
mandandır. 

General So!'.n Kovaki: 53 ya -
şıncladır. Ha:-p ııralarmda Pilsudı 
kinin erkanı harbiye reisi idi. Ya
kın surette be-raber çalıştığı Süel 
(askeri) yardımcısıdır. 
de Harbiye Ntı:ıırı idi. 

Pilsudski bu grupu meydana 
koyarken, vaziyeti önceden kesti· 
rerek memleketin gelecek günleri 
için bir hazırllk daha yaptı: Ge -
çenlerde Lehistan Kanunu Esasi· 

cenaze 
treni 

Varıova: 18, (A.A.) - Marc
tal Piisudskinin cenazesini hamil 
olan tren önünde zırhlı bir treJ1 
olduğu halde Varşovadan ayrıl
mıştrr. Mareşahn cenazesini hamil 
olan vagonda altı miralay kılıç.la· 
rını ııyırmıı oldukları halde mu· 
hafızlık vazifesini ifa ediyorlardı· 

Son derece şiddetli olan ycğmu· 
ra rağmen tren büyük bir halk ta• 
rafından selamlanmıştır. 

yardu~dan~m~sa~mayw~m ~- ~~~~~~~~~~~.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mc ııc daha bir çok taalıltütlerin Her gün oz MüJ. de' 
arkasındaki büyük dava, Avrupada e 
doğudan batıya doğru sıralanan iiç tu·· rkçe 5 kelime ., 
ırktan, I slao - Cermen llC Liitinler· Gör Ü; m em iş b h 
den birinin cucmenliğinc c11akimi11cti· üçüncü Liste •• 
ne) yer ııcrmcnıek davasıdır. Arsıulu- 1 _ itimat_ GÜH!n, m uzayede 
sal sıyasanın, bu ana çizgisi değişme· İtimat etmek _ Gil\·enmek. 
diği içindir ki, arsıulusal münasebet· Asayi ve emniyet - Güvenlik. yapıhyor 
lcr ne kadar değişirse/er o kadar c•ski 2 _ Huzur , .e silk tin _ Baysallık. ~· 
durumdaki miiııascbctlcrc benzer. Uzun zamanlardan beri şe. Yurtta glivenlik Ye bay~allık, i' 

Cti!tll/URll'ET - Yunus Nadi flİİ.· ülkiimüzdür. rimizde emsaline tesadüf edil111 
nün meselesi oları hayat pahalılığın· /\'ot: Giivcn ue güı•tmç kelimelerin· yen büyük bir eşya müzayedesi o' 
dan bahsediyor ııc bunun hayat pa· de şu ayrıma dikkat edilmelidir: la.caktır .. Eski v zevk sahibi, '(t!o( 
lıalılığı kılişesindcn çok lıayat karı- 1 _ Ordu)a gün•nimiz vardır. ti 
ı:ıklıg-ı adıylc anılması l<izım grlılig-i· . . raklı bir ailenin üç batından bt 
w :! - Ordu bizim gli\·enimızdır. 1 ni söyli.11:-rek lı:Öylünün ı·c riflrinı"n brı • t •t· d büyu"'k bir itina ile biriktirdiüi "ı " ~ (Medarı emnıJe ve ı ıma ı · u • 1 
günkü rnziyctleı·ini ll'tkik ediyor ve mızdır.) dide kıymettar eşya müzayede 1 

netice olarak da: 3 Temin etmek: !atılacaktır. 
Bizce lt011at pnlıalılrğı değil, karı· ı _ lnaçlamak, inan , ermek. f 

şıklığım ortadan kaldrrnıak için <ılı- 2 _ Sağlamak. Bu müstesna müzayedede J11e~ 
nacak bir sıra tedbirlerin erı başında a _ Elde drnek. hum Çürüksulu Mahmut P' 
tasarruflu bil' yaşayışa dötımek gt'fi. l\lisa llcr: ailesine ait eu a satı lacakhr. 
yor. Ne !:adar foık<itıı ı·arsa o kadar ı _ Bu işin böyle olduğuna sizi · ~ 
tasarruf, yani tasal"rıdun en ;/eri de- Satış, Ka bataşta SetüstiıJ1 ~ 
rccesi .. diyor. inançlnnm. merhumun kor:acmda yapılııc" ' 

Gümrük 
komasyoncuları 

Ankara 17 - Gümrükler Ba· 
kanlığı, gümrük tarife kanununu 
deği§tiriyor. Tarifenin tatbiki sı· 
rasında görülen zorluklar kaldırı
lacak, beyannameler derhal mua· 
meleye konacaktır. Maim muaye· 
nesi ise gümrük resmi ve diğer 
vergilerin tahakkukundan sonra 
yapılacaktır. Gümrük komisyon· 

Bu işin böyle olmadığı hak · 
tır. l mda kendisine inan \'errneğe 

(kendi ini temin etmeğe) ça · Fazla izahat için, Salih ve Si 
lıştım. sen mobolya mağzasına mürıtC." 

2 - Işimi, ancak, hanka yoliyle at. Tel: (
43249

) 
!'ağlıya bildim. ~ 

3 - T<'min ettttimiz neticeler-El· 
de ettiğimiz sonuçlar. 

4 - Sonuç - Netice. 
:ı - Teminat - İnanca. 
Not: Gazetemize gönderilecek ya • 

zılarda bu kelimelerin Osmanlıcaları 
kullanılmamasını rica ederiz. 

-o
ZAYl 

------------------Yeni neşrlvat 

Annelere öğüt ~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu ( ~ 

mayei Etfal) r,enel merkezi t11~i 
çocuklarının nasıl beslenecd,, 
ve mamalarınm nasıl hazırl~11; il' 
ğını öğreten (Annelere öğııt 

Habeşlerin, Avrupalı propa
gandacılar kullanarak İtalyan ns
ker1erinin maneviyatını bozmnğa 
çalı~trklarına dair halyan kuman· 
danlarında uyanan şüpheyi haklı 
gösterecek rivayct!er sadece "su· 
ların mikroplandığr,, yolunda de
ğildir. Bir kısrrn İtalyanlar, Ha
beJieı·i asri silahlarla harp eder 
eanrrken, diğer bir kısmı da hala 
yamyamlığı bırakmamış orta Af
rika ''abşileri zannetmektedir. A
ni bir baskına uğramak endişesi, 1 

--o--
ş h i ~ I cuları hakkında da bir kanun pro· 

e r mıze ge en jesi hazırlanıyor. Bu proje ile ko-
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa

külteıin<len aldığım hüviyet cüz· 
danrmı zayi ettim. Yenisini çıka· 
racağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

2 inci sayısını hazırlamıştır. ı 

1 2 l .. ... .. 1 • • teyefl 
v~ sayı ı ogut erı, ıs de 

Jtalyan sayJavı misyon.cuların ceza hükümleri şid-
Şehrimizc gelen ltalyan profe- detlendirilmektedir. Tahsil derece 

cör ve saylavı Marpikati bu sabah ıi de en a~ağı lise mezunu olarak 
Atinaya gitmiştir. 1 tesbit ediliyor. 4842 Hamdi Cafer. 

re Kurum, p:iv-asız olarak göf1 ' 
• ge 

rir. Ankarada Çocuk Esır ~ 
Kurumu başk:ınlığına bir 111el< 
la adres bildi1mek kfıfidir. 



18 l\fA1'1S - 1935 HABER-Ak~~ın Postası 
=-

Yazan: KADiRCAN KAFLI No. 8 

"Top menziline girer girmez 
ateş edilecek, dikkat!,, 

Gi~vertede bir kargaşalık oldu, nm elindeki kumbaralar hem dah<' rıldıktan sonra diğer bir kaç ada .. 
ik~ dakika geçmeden herkes yerini büyük, hem de delikli idi. Bu kü· cığm aralarında dolapca.k, biraz 
almı§tı. çük deliklerin içinde koyu nefti ve vakit geçtikten sonra güneı bat • 

Kürekler hızlı hızlı inip kalki· yn kara yılanlar kıvranıp duruyor- tığı zaman da birdenbire cenuba 
yor, gıcırdayan ısknrmozlar çabu- lardı. Bunlar da engerek yılanlı>.· vuracak Palermoya sarkacaktı • 
cak yağlanıycrdu. rıydı. Düşman gemisine ateş ver- - Vardiyan ! Daha çabuk .. Ver 

Gardiyanlu ellerinde kalın kır- mek ve hiç dC\ğüşmeden ele geçir· §U tokmağı! .. 
haçlarla, forsaların aralarında do mek istenildiği 7.amanda bu - Tak, tak, tak, tak, tak ... 
laııyorlar, ağırlaıanlar olursa en- kumbaralar atılıyordu. Kırılan Kürekler hiç görülmiyen bir 
selerine, omuz b§larına, sırtlarına kumbaraların içinde fırhyan zehir- hızla işliyordu .. 
vuruyorlardı. li ve korkunç engerek yılanları - lıte böyle .. Yavaılatınan bu 

Gemide tıs yoktu. Yalnız kü- dü§man gemisinin güvertesini kap· sefer çekici kafana yersin! •• 
reklerin esnemesinden doğan ha. lar, önüne gelenleri sokar ve öl· - Peki reis .. 
fif gıcırtılar, bir de küreklerin su- diirürlerdi. Bunlardan korkan Hüsmen Reis güverteye haykır· 
ya girip çıkmasından çıkan fışıltı düıman askerleri için kendilerini dı: 

duyuluyordu. denize fırlatmaktan baıka kurlu ~ - He ... yyyy !. Yelkenciler? .. İp-
Direkteki vndiya yeniden bağır· lut çaresi kalmazdı. leri v,evşet !. Yelkenleri daha çok 

dı: Hüsmen Reis bütiin güvr ' - bo· şışıı .n .... 
- Kadırgada Ceneviz bayrağ~ yunca dolaştı .. Her şeyin l · ol· Kızıl Kadırga hızını büabütün 

var .• Kız gibi bir gemi.. Gittikçe duğunu, kendi gözüyle gö.i" :;ten artırdı ve çok geçmeden iki gemi .. 
hızlanıyor, bizi gördüler. sonra kumanda köşküne döndü.. nin burunları bir hizaya geldi .• 

Reis de bunları görüyordu. Ce- Kızıl Kadırga ıaha kalkan bir Ceneviz kadırgasında yelken 
ne\'İZ kadırgasının güvertesinde at gibi köpükler saç.arak ilerliyor, ipleri işledi, makaralar döndü .• 
c'e gidip gelmeler, koımalar vardf. Ceneviz gemisine gittikçe yakla .. Kürekler çılgın gibi itliyordu. Par
Lumhnr kapakları açılıyor ve tunç ııyordu. / tiyi kaybetmiıti.. Şimdi geldiği 
topbrın ağızbrı gÜnC§in ıtıklarma Dütman gemisinin güvertesin • yoldan geri dönmek, Mesinaya 
Jsarşı parlıyordu. de telaşlı kumandaların, gidip gel- kaçmak için hazırlaıuyordu. 
:püşman kadırgası Kızıl Kadır - melerin ardı keıilmiyordu. Bunun, - Kara Memi§ ! .. Dütmanı pro-

gadan önce ~lcilya sahillerini tu· savat gemisi olmadığı, fakat bir vaya al! .. 
tarak oradaki liman v~ya kaleler· savat gemisi gibi ıilahlandırılmıt - Peki Reis! .. 
den birine sığınacağını anlamıt ol- olduğu ilk bakışta anlaşılmıştı. Su Kızıl Kadırga bir anda döndü 
mali ki birdenbire provasını şima- kesimi çizg~sinin su üstünde oldu • ve düşman kadırgasının üstüne 

le çevrildi. Lipari takım adaları- ğu da açıkça görülüyordu: korkunç bir ejder gibi saldırdı . 
nın serpintileri arasına girmek, o· - Kendi4i yağlı bir parça am - Ceneviz kadırgasının bordasın· 
tadaki yüzlerce boğaz ve kayalık·' ma, içi boş sanırım.. daki sekiz toptan altıaı patladı, ... 
ların arasından kaçarak Kızıl Ka _ Bunu dalyan Mustafa ıöylemiş • Gülleler Kzıl aKdırganın 20 ku-
dırgayı şaşırtmak mı istiyordu. ti... laç kadar ileri!ine düttü, altı su 

Hüsmen Reis alaylı alaylı gü . Tilki Hasan söze karıştı: sütunu havaya yükseldi .• 
liimsedi: - Bazan da yüh:te hafif, baha .. Düşman kadırgası hazırlıklan .. 

- Ne yapsıın kurtulamazsın çe da ağır olur... na rağmen yolunu değiştirmemit-
lebi. .. Kaçmak da yavuz bir gemi· -Aferin Tilki ... Bir akıncı gibi ti. Son manevranın da kendisini 
Ye benziyorsun ama, ben de kova- düşünüyonun !. kurtaramıyacağını anlamıftı .. Ha-
lamakta hel'kesten üstünüm... Son sözlerde Hüsmen Reis tara· la gözleri Galinari burnunda idi .. 

Sırık Ahmet, Frenk Süleyman, fmdan söylerr.mi§lİ.. Hüsemn Reisin sanacağa di~men 
koca Veli gibi ba§hca leventler de Ceneviz kadırgası Galinari ada- kırmasını da kendisi iç.in f ırıat 
Rülümsiyorlardı: cığımn burnuna doğru son hızla samnı§b. 

- Yağlı bir parça... gidiyordu. Anlaşılan orayı lnv - (Dev~ıı ı·ar) 

- Evet... Yeni tezgahtan in- mııııuıııııııııııuAıııuı"ııııııınııııııııııııııııııHuınııııııııuııtıtnıııınıınnı.nınıtttıın11ıı1nnıtfltlllll1UıMUllfllllttlt11ntıı~ 
ıniı. Neyzen Tevfiğin yeni bir şiiri: 
-Anasının ıüt kuzusu... - - ------- -- ._ ... - ._ 

Diye konuşuyorlardı. Neyzen Tevfigv in yeni bir şiiri 
kızıl Kadırga sağrısına bir kam 

çı Yİy~n aygır gibi iskeleye dümetı 
kırdı. O da Sipari takım adaları· 
lla doğru döndü. Reis dümenciye 
emir veriyordu: 

- Dü§manı sancak tarafımızdan 
-111'11ııyacağız. Atbaıı giderek top 
hlenziline girer girmez ateı edile
ceJr. Anladın mı Kara Memiş ... 
Dalyan, Süleyman, haydi bakalır.ı 
•i~ de İf ba~ına ... 

Kollar, bacaklar sıvanmıı, ka· 
\tuldar ve külahlar bir tarafa atıl· 
lllıttı. Kılıçlar, baltalar, topuzlar 
tide duruyordu. tleride birkaç 
~kerlerinde pi§1J1İŞ kilden kum • 
b~ralar tutuyorlardı. Bunlardan 
tı~r kısmının içinde rum ateşi de-

Atatürktür kamu Türkün Ataıı, 
Tanrı tanı (1) Önderi:ı kalataıı! 

"' * :(. 
Doğdu Tanrı tanından Türk güneşi7 
Yenilendi Türk kanınm ateşi! 

• * "' 
Bu eıki Türk değil, bu Türk yenidir; 
Ôz ulusal türe yeni dinidir! 

• 
Atatürktür Bengi suyc.rn (2) anıa., 
Onu bilen asıl özün tanıdı! 

Kendini bil, uy Önder'n ıözüne; 
Tap özüne, gir acunun ~·)züne! 

:(. * • 
Onderine bağlan, acunu dönder; 
Atatürke eıen (3) sun, saygı gönder! 

tlen patla}'lcı ve yakıcı madde 
\tatdı. EAer düşman gemisine ram ğ 
l>• ett·ı k I . k .. 'd' (y) Tanrı ışı ı 
lca.ı ı ere e e geçırme umı ı (2) Abıhayat 

Neyzen TEVFiK 

~ l'llazaa, bunlar atılıyor ve düş· \ (3) Selim 

rı ateıe veriyordu. Bir kısmı .. 111uıııııııııı 11111111 ıııııııııııııı ıı111ııııııııı1ıııııııuıııııın1111u1ııııııııı11111111ıııııııııııııu1111ııııııııııı111111nıııı111111ıııııııııııııııııı111111ııııııııııı11111 
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Bir AşkJ1n 
Hikdyesi 

•················································· i Nakledeo: ı rto. i 
i Hatice Süreyya 17 f r • ............•...............................•..... 

Ağa bavulları la§ıdı .. Bilet alı~ ( di. 
dı. Zaten trenin de gelmesine bir Taşra otellerinin ne olduğun 

ıey kalmamıttı.. bilirsiniz. Bir demir karyola ... Bi 
Nihayet, tren geldi .. Bindiği va- dolap ... Toz kokusu. 

gon hayli doluydu.. Lakin, genç Samiyecik, burada yattı. Faka 
kız, bunu değşitinnek lüzumum: bütün gece uyuyamadı. Sabahle 
duymadı.. Y erleıehildiği kadar yin erkenden kalkarak, lstanbu 
yerleşti... lki yolcu biraz açılmıf, adlı sokakta kendisine adresi veri 
ortalannda, ona, yer verm~ler -
di. 

Vagonda, bir takım kasabalı kı
Jrklı adamlar vardı. Civar kasa • 
balardan birinde pazar kurulmuş . 
oradan dönüyorlarmıf.. Kö§ede 
iki bahriyeli oturuyordu.. Beyaz 
yakaları, IO§luk iç.inde, leke gibi 
duruyordu. 

Herkes, yüksek sesle konuıuyor· 
du. Biribirleriyle f&kalafıyorlar, 
gülütüyorlardı .• 

Kızcağızın bumuna sanmaakh 
yemekler kokusu çalınıyor, tiksin • 
tiler duyuyordu. Diğer taraftan 
da, sigara dumanı kokusu, genzini 
yakıyordu. Sıcaktan bunalıyor· 

du. 
Mideıi bulanıyordu. 

Kendini zor zaptediyordu. 
Ah, bu ıeya.hat ! .. Bunu asla u -

nutamıyacaktı ! .. , 
Eğer istikbalin, kendisi için pek 

feci günler hatırladığını bilıeydi, 

bu muhiti biJe pek şirin, pek hoş 
bulur, haline tükrederdi .. 

Lakin, imanlar, taliin kendileri
ne ne hazırladıklarını bilmezler. 

Samiye, dü§Ünceleri içinde ka -
panıp kalmağı, etrafiyle alakadar 
olmama.ğı muvafık buldu. Böyl~ • 
likle, hiç bir şeyin farkında ol mı -
yacaktı •• 

Hem, mesele gayet basitti. 
Elinde olmaksızın, hayalinden 

bir çok manzaralar geçiyordu. Ah 
bu tren seyahati ... Bundan bir kaç 
ay evvel yaptığı seyahatten ne ka
dar farklıydı! Bu kadar deği§mesi 
için, meğer, pek kısa bir zaman 
lazımmıf. Buraya geldiği zaman, 
ruhan da genç kızdı. Hayatın ne 
olduğunu bilmiyordu. Şimdi ise, 
her feyi öğrenmi§tİ. Bir erkek 
metresiydi. Ve meıru olmıyan a§• 
kının mahsulü karnındaydı. Bu 
çocuk, iki Samiyenin -eski ve 
yeni Samiyelerin- ara11ına büyük 
bir frak koyuyordu. 

Hakim olamadığı bir hüzün, 
bütün kalbini kaplıyordu. 

len LUtfiyi görmeğe gitti. 
Şic,man bir adamla karşılaştı 

- Siz Rauf Beyin zevcesi misi 
niz? ... Hah, tamam, ala ... Zevcini 
hana telefon etti .. Her şey ta 
marn ... Şimdi sizi evinize göürece 
ğim .. Haydi, oğlum, §u kağıtla 

rı getir, hanım sizi bekliyor. 

Böyle "oğlum,, dediği, uzu 
boylu, solgun benizli bir çocuktu 
Bir masanın üzerine eğilmiş, bi 
§eyler yazıyordu. 

Oğlan, kağıtları hazırladığı sı 
rada, Lutfi, genç kadını lakırdıyaı 
tuttu ve bu lakırdıları dinlerken, 
Samiye, Raufun buraya, -söyle· 
diği gibi- ayak bile basmadığını 
öğrendi. 

Her §ey, bir telefon muhavere .. 
siyle halledilmişti. 

Postayla gönderilen bir para da 
meseleyi tamamlamağa kafi gel-
mişti. 

- Zevciniz, tüccarmış... Güç 
meslek ... Bunun ne olduğunu ben 
de bilirim. 

Lfıtfi, bir mevzudan öbürüne 
atlıyordu. J?-leri-'' ""'""'"'=-··~!-- i,.tl'l• 

re ettiğini söy!iyerc!t, Çğünüp du· 
ruyordu. 

- Merak etmeyin, size gayet 
iyi bir hizmetçi buldum. Evinizin 
civarında oturuyor. Hiç zorluk 
çekmiycceksiniz. Böylelikle, onu 
evinizde beslemek mecburiyetin· 
de kalmıyacaksınız... Kocanızın 
emirlerini yerine getirdiğimi gö
rüyorsunuz .. Müsterih olun ... 

(Devamı .. ,.,r) 

• • 1 t •••• ~ • , • (, • t 

NAS!a 11.A~ Naııınrnı kökünden aonııı çıhrdı 
cı"ff'- ONIJ KLJl l J:.Nl:\llZ ı 

Dü§üncelerine o derece dalmış· j ııııııı ... •••••••••••lllbı. 
tı ki, ineceği istasyona geldiği- r 

.. . ... ' . ·., . ·~ . .. ). . .. . ' 

nin farkına bile varamadı. 
Farkına vardığı vakit, titredi. 

Boğucu kabustan ayrdıyormuı gi· 
bi titredi. Acele ile aıağı indi. 
Şimdi artık heyecanı arttı. Bir la· 
ktm otel komiıyoncuları, şoförler, 
yolunu kesiyordu. Götürecekleri 
yerlerin isimlerini ıöyliyerek mü~
teri çekmeğe uğratıyorlardı. 

Samiye, haşin bir jestle, bunla
rın etrafıntian dağılmalanna se
bebiyet verdi. Kartı kaldınma 
geçti ve nerede bulunduğunu ta
yin etti. 

Rauf, ona, Millet oteline inme
sini tavsiye elmiş ti. Bu otel, tarife 
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Kızcağız, bütün evleri gözden 1 1 
geçirdi. Millet otelinin tabelası, • ~ K U p() N 
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~er~::::y:::~:M-· ı ~ ,;_;;& 1 
Korka korka geri döndü. Avcı· j:..------------

dan kaçan bir ıikar gibi içeri gir-
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~---------.---------------------~;;;;..~ ~i~~~~~ Körün saadeti l Yakın tarihten 
- Rica ederim, diye daha ilki 

kelimelerde Rüstem sözümü kes . 
ti, bana acımana lüzum yok. Harpı 

te benim gibi gözünü, veya başka 
bir uzvunu kaybedenlere göste -
rilen merhamet eseri iyi, tatlı bir 
şey ... Fakat ben bu merhameti 
istemiyorum. Çünkü iki gözümün 
de tamamile kör olmasına rağ • 
men ben kendimi eskisinden daha 
meı'ut hissetmekteyim! Ve sana 
yemin ederim ki gözlerim sağlam 
ken böyle tam bir saadet içerisin
de değildim. 

Bütün saadetler nisbidir diye -
ceksin, fakat benim saadetim katj 
ve mutlak ... 

Seni hayrete düşürüyorum de
ğil mi? ihtimal aklımdan bile bi· 
raz şüphe ediyorsun .. Müsterih ol, 
aklım her zamankinden daha sağ
lam! 

Seyahatten dönünce gelip ben~ 
ziyaret ediyorsun, hatırladığına 

teşekkür ederim. Fakat kendini 
muhakkak bana açmağa mecbı:r 

bir vaziyette görme ! Senelerce 
ayrıldıktan sonra beni ayni evin. 
ayni odasında, ayni muhit içinde 
kör olarak buluyorsun amma, ben 
bu halimden tikayetçi değilim! 

Seni daha fazla üzmemek iç!n 
bunun sebebini anlatayım : 

Evet, görüş hassaunı kaybet · 
mek acı bir şey .•. Lakin dünyada 
saadet yalnız gözleri açık olan . 
lara mı mahsustur? 

Eskiden ben böyle düşünüyor · 
dum. Amma sonra bu görüşün 
;ok dar bir görüş olduğunu anla · 
dım. 

Eski yaşayışımı her halde hatır
larsın. Kafi derecede param 
vardı. istediğim gibi yaşamam 
imkan dahilinde idi. O zaman 
bir ·metresim vardı. Sen onu hiç 
6Örmedin, kızcağız pek kendi h:ı
lindeydi, kalabalıktan kaçtığı İ· 

çin arkadaşlarım onu hemen hl; 
iö!"Memişlerdir. 

Naciye sadıktı, beni delice se
viyordu, ayrılmamız için hiç bir 
sebep yoktu. Fakat sakat bir dü
§Ünce onunla evlenmeme marıi 
teşkil ediyordu. Metresimi nikahlı 
karım yapamam diyordum. 

Zengin bir tüccarın kızile ni -
şanlandım ve Naciyeden ayrıl • 
dun. Nitandan biraz sonra d'!l 
harp meydanına gönderildim. 
Dönüşte , gözlerimi orada hı · 

raknnştım. Hiç bir tedavj, hiç b!r 
mucize bana artık gözlerimi ve • 
remezdi. Artık ben, hakkında: 

- Zavallı delikanlı! denilel" 
zavallılardan biri olmuştum. 

Evvela bu halime kendim de 
acındnn. En karanlık gecelerden 
daha karanlık olan manevi yan · 
bzlığın acılığını tadıyordum ... Ai, 
lemden hayatta tek kimse yoktu. 
ihtiyar dadm bana yirmi beş se· 
ne evvel olduğu gibi bakıyor, 

yürümeme yardım ediyordu. Ev -
veli odamda ve evin içinde do -
!aştıktan sonra, daha iyileşint"e 

dadımla beraber yavaş yavaş 50-

kağa da çıkmağa batladım. 

Gözlerimin karanlık içinde ka
lışı beni öyle müteessir ve meş 
gul ediyordu ki ilk önceleri ko . 
nuşmalar bile bana manasını a:ı

lıyamadığım bir gürültü gibi gel
di. Fakat yavaş yavaş kulakla -
rım bu gürültülerin manalarını 

kavramağa alıştı ve o zaman a
çık gözlerimin bana göstermed; -
ği bir çgk hakikatleri, esrarı keş
fetmeğe başladım. 

Senin gibi gözleri açık olanlar 

g?runüşe aldandıkları~ . .. meseli kan l ı yaprak 1 ar 
bır kadın hakkında hükum ver -
mek için tatlı bir gülüş ve güze) 
yüzile iktifa ettikleri halde , k5r 
olan ben, onun hakiki şahsiyetini1 
maskesi altından görebiliyo,.
dum. 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 22 

-Tamam ile iyileştikten sonra, 
bir gün, elan nişanlım zannetti - da 
ğim genç kızın yanına götürülme. 

Hemşire nihayet hıçkırıklar arasında "aşağı
idam gömlekleri ve sehpalar hazırlandı, dedi 

mi istedim. 

Nişanlım beni gayet nazikane, 
iyi karşıladı. Teselli cümleleri 
aarfetti ! Hareketsiz duruyor, ku · 
laklarımm bütün hassasiyetini 
ve dikkatle onu dinliyordum. Ses 
ayni sesti, fakat o yalan söylii -' 
yordu. Bundan emindim. Çünkü 
artık şu hakikate erişmiş buluna
yordum: 

Gözler yalan söyler, yüzün İ

fadesi sahte olabilir. Lakin bir İ-1., 
sanın sesi yalan söylemez! Göz • 
lerime sahip bulunduğum zaman· 
larda muhtelif istikametlere da -
gılmış olan dikkatim, böyle bir 
şeyi farkedemezdi. Şimdi ise yUz 
oyunlarına, gülüşlere karşı hissiz 
olduğum için bana tatlı cümlel'!r 
söyliyen bu sesin sahteliğini fa:.·· 
kediyordum. 

Nişanlım, cesaret verici cüml'!
lerle beni adeta kapı dışarı et+i. 
Kızcağız kör bir koca istemiyoC'· 
du. 
Yanından ayrıldığım zaman 

müthiş bir kedere kapılmıştı~. 

Talihime lanet ediyor, gözlerimi 
alan şerapnel parçalarının haya -
tımı almadığına üzülüyordum. 

Bu sırada aklıma eski metre -
sim Naciye geldi. Ayrılalı sene · 
ler olmuştu. Beni unutmuş olma· 
sı bile akla gelebilirdi. Lakin böy
le olmadı. 

Naciye beni sanki bekliyormuş 
gibi, beraber yaşadığımız zaman· 
!ardaki halile karşıladı. Hala sev 
diğini söylüyordu. 

Hayır! Bu ses yalan söylemi . 
yordu. Bu ses yalan söyliyeme !· 

di. Ondan aynlmak~a ne büyük 
bir aptallık ettiğimi anlıyordum. 
Acaba tekrar barışmamız, bir · 
likte yaşamamız kabil olamaz mı 
idi? Bunu ümit bile edemiyor· 
dum. 

Naciye düşüncelerimi anlamı~ · 
tı, boynuma sarılarak: 

- Madem ki yalnızsın, dedi. 
beni yanında bir rehber, bir ko , 
ruyucu, bir hizmetçi gibi istemez 
misin? 

Saadetime kavuşmuştum. Açık 
gözlerimle görmediğim hakiki aş
kı bulmuştum. Sevincimden çıldır· 
ma derecelerine geldim. 

O zamandanberi beraber yaşı
yonız. Ve dünyanın hiç bir mah · 
luku benim kadar mesut değil -

dir. 
Onunla evlenmeği çok istedim. 

Fakat razı olmadı. Bunun, maddi 
menfaat düşüncelerine atfedil • 
mesinden çekiniyor. Bana bel' 
şeyi, hayatı, saadeti veriyor, lakin 
benden bir şey kabul etmek iste-

içime şüphenin ateşi dü§tü. lere konulmuş, tamamen tecrid e -
Fakat askerdim. Ne yalan söyl~ dilmiş bir halde bulunuyorduk. 
yebilir, ne de kaçabilirdim. Biz böyle divanıharbin bizi ça • 

Derhal giyindim. Askerle yola ğırmasını bekler dururken bir ge
çıktık. O zaman jandarma alay ce her şeyin bittiğini öğrendik .. 
dairesi Nuruomsaniyede kira ileı Akşam yatsı ezanından sonra, gaz 
tutı:ılmuş bir binada idi. lnzib!\t lambalarının solgun ışıkları altın
askeri beni doğru buraya getir da oturmuş düşünüyordum. Etraf -
di. ta bir fevkaladelik, bir telaş his -

Merkez kumandanı Eminin O· 

dasına girdim. Beni gorunce a
yağa kalktı. Elinde küçük bir ka· 
ğıt parçası tutuyordu. Üzerine 
kurşun kalemle bir çok isimler 
yazılı olan bu kağıdı bana uzat . 
tı ve : 

- Azizim, bizde kabahat 
yok! işte polis müdüriyetinden 
bu kağıt geldi. Sizi tevkif ediyo· 
rum,, dedi. 

Merkez kumandanına hiç bir 
şey söylemedim. Yalnız başımı 

(peki) maıılsma gelen tarzd:ı 

salladım. Boynumu büktüm, bek· 
ledim. O bu sırada zili çalmı~ 
İçeri giren askere beni götürme · 
lerini emretmişti. 

Beni bu binanın sağ tarafında 

bulunan mahfuz bir bodruma in
dirdiler. Orada bazı kimseler da· 
ha vardı. Bunları tanımıyordum. 
içlerinden yalnız birisi ya.nımi\ 

yakla§tı: 

- Vay Raşit ! Sen misin? Di· 
ye boynuma sarıldı. 

Gözlerim karanlığa alışınca, bu 
arkadaşı tanıdım. Süvari bin
başısı Adil idi. 

Bu bodrum katındaki misafirli -
ğimiz çok sürmedi .. Kolağası Ya • 
sin ağa idaresindeki bir manga 
a~er gelerek bizi tevkif han-ei ör • 
fi ye nakletti. Tevkifhanede on 
gün kaldık. Bu on gün içinde ne 

cehennemi bir hayat geçiırdik; bu -
nu bir da:ha hatırlamak bile iste· 
mem .• Bir dakika uyumak imkanı -
m bulamıyorduk. Gözümüzü ka -
par kapamaz korkunç kabuslar 
bastınyor, sehpalar, ölü hayalet -
leri ile dolu hatyetengiz rüyalar -
dan titreyerek kan ter içinde uya • 
nıyorduk. Bu yüzden hepimize 
bir uykusuzluk hastalığı arız ol • 
muştu. 

Yorgunluktan ölü gibi yerlere 
serilmiş olduğumuz halde gözleri
mizi kapamak mümkün olmıyor -
du. 

Bu müddet zarfında bizi bir gün 
divanıharbe götürdüler. On beı 
dakika süren kısa bir celsede sat • 
hi surette isticvabımız yapıldı . 

Tekrar bizi tevkifhanei örfiye 
iade ettiler .. Biz isticvabımxza de· 
vam olunacağını, muhakememizin 
günlerce süreceğini zannediyor -
duk. 

settim. Demir parmaklıklı pence· 
reye koştum. Lambaları aydınla -
tılmış avluda süngü çatmış bir sü
rü İngiliz askeri gözüme çarptı ... 
Bunlar pipolarını ateşliyorlar, gü

rültülü kahkahalarla gülüyorlar, 
birbirleriyle takalaşıyorlardı. 

Çok geçmeden zabitlerinin ver· 
diğibir kumanda ile silahlarını al
dılar ve tevkifhaneyi beşer, onar 
metre fasılalarla tamamen kuşattı
lar. 

İngiliz askerlerinin bu kordo • 
nundan iyi bir mana çıkarmak 

bittabi mümkün değildi. Vaziyet 
hakkında malumat almak için ka· 
pıya gittim. 

Kapının üstünde küçük cam 
pencereye uzandım .. Koridor bo • 
yunca bekliyen Türk nöbetçiler de 
ziyadeleştirilmiş, ayrıca üçer, dör
der kişilik devriyeler bütün tevkif· 
hane dahilinde dolaşmağa başla • 
mıştr. Hiç hayra alamet o1mıyan 

bu hazırlıklar, bizdeki heyecanı 
son dereceye getirdi .. Gözlerimi 
pencereden ayıramıyordum. Bu 
sırada koridordan beyaz bir haya· 
let gibi hasta bakıcılardan biri ge -
çiyor. Onun arkasından bağrıyo • 
rum: 

- Ne o hemşire, .nedir, bu ha -
zırlıklar ...• 

O birden bire cevab veremiyor, 
arkası bana dönük olduğu yerde 
mıhlanmış gibi duruyor.. Yalnız 
omuzlarının titrediğini görüyo • 
ı-um .. Kısık hıçkırıklar hücreme 
kadar geliyor .. O ihtimal göz yaş -
larını bana göstermemek için yü· 
zünü dönmüyor .. 

Tekrar bağrıyorum: 
- Kuzum! Ne olursa olsun ba

na söyleyin ... 
Tevkifhane eczahanesinde ça • 

lışan bu iyi yürekli kadın deruni 
bir mücadele içinde yerinden kı -
pırdamıyor. Nihayet bana dönü • 
yor, bütün tereddütleri yıkan a
zimkar bir hareketle: 

- Aşağıda idam gömlekleri di
kildi .. Beyazıd meydanına sehpa· 
lar kuruluyor. Fakat siz korkma • 
ymız !.. 
Olduğum gibi çöküveriyorum ... 

miyor. Bunun için h-epimiz müdafaa -
Onun sevgisi heni, kaybettiğim namelerimizi, hatta vasiyetname • 

ışıktan daha .kuvvetli, bir aydın )erimizi hazırlamıştık. Hiç biri -
lık içinde yaşatıyor. Yanıbaşım - miz işin hakiki mahiyetinden ve 
da onun yaşayışı bana hayat ve- biribirimizin halinden haberdar 
riyor. Elbisesinin bir hışırtısı bi!e değildik .. Çünkü ayrı ayrı hücre· 
bence, dünyanın en güzel man • -------------

Bu korkumdan mı?. O dakikadaki 
haleti ruhiyemi tahlil etmeğe ben -
~ imkan yok.. Kadıncağızın bu 
sözleri bana fazla bir heyecan ver· 
miyor .. Çünkü günlerden beri ölü
mü düşüne düşüne ona vücudumu
zu da, kalbimizi de, kafamızı da 

o kadar alıştırdık ki ruhumuzu vü
cudumuzdan ve bizi hayattan ayı -
racak olan bu akibeti ameliyat 
masasında klorform yutmuş bir 
hasta gibi maneviyatımız uyuşmuş 
bir halde ve soğuk kanlılıkla kar -
şılıyoruz .. 

zalarma bedeldir. 
Bütün bu saadeti gözlerimi kay 

betmiş olmaklığmıa borçlu-
yum!. 

Bak, dinle şimdi sokaktan gel-1 
di. Koridorda yürüyor •.. Kapınınl 

önünde ... içeri girmeğe tereddüt 
ediyor. Sen bir şey duymuyorsun 
değil mi? Amma ben duyuyorum. 
Şimdi kapıyı açacak.. işte gel • 
di .. 

F. M. 
Y almz hu sözleri duyunca ayale· 

larımdan doğru yük$elen sıcak bir 

ateş vücudumu sardı ve beynimde 
toplandı; mafsallarıın gevşedi.. 

Sinirlerim birer çelik tel gibi 
gerildi .• Fakat dimağım işliyor. 

İdam gömlekleri dikilmiş, sehpa • 
lar kurulmuş .. Fakat biz korkmı • 
yacağız! Neden?. Bu bir teselli 
cümlesimi?. Yoksa bilmediğimiz 
fevkalade hadiseler mi geçiyor?. 

Çok gçmeden hücremin kapısı 

açıldı .. iki gardiyan beni aldı ve 
karşı taraftaki geniş bir salona gö

türdü .• 
Benimle beraber tevkif edilen 

ve tevkifhanei örfiye getirilmiş o-
lan Adil, Cemal, Aziz Sami bura· 
da bir köşeye büzülmüşler .• 

Bütün felaketzede arkadaşlar 

başbaşa verdik .. Hepimiz asılaca • 
ğımız da ittifak ediyoruz .. Bunun 
için ailelerimi:ı.e son mektupları -
mızı yazdık. Bazılarımız tövbe ve 
istiğfar etmeğe başladı .. 

Hapishanei umumide jandarma 
1ı>ölük kumandanı Enver isminde 
merd, kahraman bir genç yüzbaşı 
idi. Memleketin haline bizim gibi 
kan ağlayan bu ateşin zabit, her 
fırsatta, o zaman mevkii iktidarı 

ellerine almış olan hainlere atıp 
tutuyor, Anadoluya geçmek için 
frrsat kollıyordu. 

Biz odada kurbanlık koyunlar 
gibi bekler dururken Enver içeriye 
girdi. Asabiyetten zangır zan.gır 

titriyordu. Hemen etrafını aldık. 
Gözlerinin etrafı kızarmıştı .. Mü· 
temadiyen dudaklarını ısırıyordu. 
Sorduk: 

- Asılı;or muyuz?. 
O yumruğunu önündeki mıuny~ 

vurdu. Hiç bir endişe t!uymadan 
bağırdı: 

- Hayır! Sizi sehpaya götür • 
mek İçin geleceklerle vuru~aca .. 
ğım .• Bütün bölüğümü hazırladım· 
Sizi alçaklara teslim etmiyeceğitn· 

Ve sonra tabakasını çıkaı·dı. 
Hepimize birer sigara verdikten 
sonra bizi İngilizlere teslim ehn~'" 
mek için bölüğiyle nasıl çar'" 
pııacağını, bizi kurtarabilirse r.a .. 
nl ve ne gibi vesait ile Trakyaya 
kaçırabileceğini, bölükteki diğer 
arkadaşlarının da tertibat aldıkla'" 
rım ve işaret beklediklerini anlat " 
tı ... 

Biz hepimiz Enverin bu anlat .. 
tıkları kartısında hayretten. donul' 
kalmış bir vaziyetteyiz.. Y alnt:I 
içimizden biri soruyor: 

- Ya kaçamazsak !.. 
Merd askerin verdici ceYah k1 " 

saca: 
- He~imiz beraber ölürüz .. 
içimizde erkanı harb kaymaka: 

mı Aziz Sami de vardır. Şirnd• 
saylav olan bu zat da Ferid (paşıı) 
hainiyle suikast hazırlatmakla it .. 
ham ediliyor. Binaenaleyh idarrıı .. 
nı bekliyen kafile içinde o da yer 
almış ..•. 

Y almz, Aziz Sami giyinmiş, l<ıJ'" 
şanmış, salonda pence'i-enin taı1' 
kenarında duruyor .. Tünel kaı3; 
rak Balta limanı sarayına girrııe . · ·ı .. 
ve orada Feı·id (Paşa) hainint 0 

dürmek isteyenler arasında bul~: 
nan ve bu noktadcın sudu olan 
ziz Sami idam edilec~~ine ço}( e• 
min .. Her şeyini hazırlamış .• 

(Dcvamt ı·ar) 
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,. ~JJ.!r.,. No. 8 Türkçeye çeviren: Ahmed Ekrem 
ugay, odun yığınının üstünde -~ 

bir direğe bağlanmıştl Gemiciler sıkıntıqa daqanamamışlar 
~ batma ıeldi. Elindekile- sın ve korkunç, aldırıyordu. k k kl l J 
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cllabai l1IJ& attı. Geçenler ıeçti, Uzakta, Tqayın bağlandığı 0 • du. Buralarda balık ve yabani 
hsenü1enler çırpma çırpma bo · dun yıiJnlarmm dibinde mavi du- tank çok olcluiundan elanek ft 

hldu ve çamura sömüldü. manlar kıvranıyor, ufak alevler prap tayinlerini kestirdi. Bu ha-
Bir kaç dakika sonra, alır afır ıörünüyor ve halkı büsbütün çd • reket çok ıiddetli proteatolara • 

'1raıı ırmalm yatalı dolmut, au- dırtıyordu. bep oldu. Kaptanlardan iiç kiti . 
it.., yan canlı ve yan ölü inunl•. Kaleye epeyce yaklqmqlardı. de bu isyana iıtirik ettiler. Bu..,_ 
'Ilı viicutlan üzerinden tqarak Bir aralık Tusay, at91 isteyen lar istilqafm muvaffalayetaizli • 
"rafa yayılmq, arkadan selenle- ve ona doğru kotan yiğit arkadat· ğe saplaildıfmı, buralarda bi.r 
"- ancak dizlerine kadar ıslana . larma baktı.. boiaz olmadıitm, ıeriye dönme-
"lt seçmeleri kabil ohmqtu. Batı artık aarmaıyordu. teri llzım seldifini iddia ediyor • 

liaar Hanın unır boJUDda\ü Kara ft sür •kalı, iri ,a.deei, lardı. 
"lrerlmi bir kaç ok Ye bir kaç dafıuk saçlari1le bir Tamı lmdar Maıellan bütün btınlan dinle · 
"'-a ..... attılar Ye kaçtılar. büyük~• aüaeldi.. dikten sonra: 

liaDr, her an daha saialarak Sailam kalan kolamı kaldriı •.. - Hiç te dönecek delilim! .__lara clayanmqtı. Bipn lı&IA UiuldaJU " her klfeeiaden Dedi. isyan elebqnı: 
~. hcl• idi. Duvarlara bir kerten. iman kapaJ&n ,_ı_.. dojna a - - Peki buralarda ne diye b · 
~. çeWdilile brmamyorclae atarak ..ıJadı.. lalım. Bolu Jok itte 1 Niçin bu 
LL Onan arclıadan bqka delib"" Artık halk kale davarlarma da- çorak yerlerde llelim. .. 
..., ealdınyorlarclı. JU111Uffı. - Burada yahut hatim bir yer 

Biru .80ma lmpı açıl•lfb. - T....-.11. Biz ıeliyonaz.. Biz de llebiliriz. Bolu oldaimm b 
Atat iati,.nlerin alam uı1 b- ıeBJWUZ !.. tiyen biliyorum. JCralm emirleri 
~ doinı her an daha cotJam ..... Selam.. TapJ !.. bu bolum bulumnaama dairdi• 

·;rwc1u. - T-y 11mi7ecek ! .. Ona ça· Biz de ona ~ya kadar ıe 
ı...~~ia a rllaek hmaadaJri bak lmrtaralaa .. Y-..un Tasa7 I .. riye dinecek defiliz. Havdi ela 
~ bitmifti. Bira atede, ellsdeld taftan pim bakaJDD ... 
Caıaet henb tam tepeye pi • baltalar, ...,.aıar, odunlar " Ha- • • • 
~ .ar Hanm laıpk ukerlerinden Büy&k pulralyanm ilk puar 

~ Tapym, odan yıpm,n kalan bir lraç kılıç Ye yay, havaya süni, Maıellan, b6tiin bptu,; 
..ı.:_::- ıetirildlli Ye lltilDe pb- kalloJor; Tuaay'ı aelimlıyor ve pilot ve ahitleri dini bir iyine 
ı.~ ortadaki lralm direle bai- kml tahtına kurularak heykel tibi daYet etti; meruimdea sonra ela, 
~~~lüyordu. duran Hanı ürkütrueie çal11ıyor • hep birlikte yemek yenilecekti. 
lb~:~ Hasar Han acele et- larc1r.. Bu yemeie Mqellanm yeienı 

Jlage'llata'ın kmwte, n 11e lift~" MğrtJmlf olduğu Kanarya limanı fimdi 
biyfik bir kereate Uaraoat merMztdir .• 

üç ıemiye kartı iki gemi ve 170 
asiye kartı 90 kiti kalmıılarch. 

Trinidad'la Santiaıo kendi bq • 
larına yolculuğa devam edemiye· 
ceii sibi üç gemiye kup da iki 
ıemi ile taarruza geçilemezdi. 

Küçücük boylu ve topal bqku· 
mandan ile geriye dömneği akim· 
dan bile ıeçirmiyordu. Burada y-. 

pdacak it kurnazca bir tabiye kul· 
lanmaktı. 

• • • -,q.; - Alçilf.. olaıa Ye Sentaqtqllio .....-.. 
L..~ir an önce bu iti bitirmek - Canavar!.. Antonio de Koka Jerine kaptau Mqelland hafif kayıklardan 
~---..ıı Zal • d ı Al birisine Eapinoayi bindirdi yanr ..-v"'u. - im!.. taJ1D e İ en Y&l'O de Mealdta 

iL... LL.I lild hal d L ... L.. 
1 na bet adam kattı ve silihlannı 1:...._~ de .,;, e ekm son - Bu, senin son ıünündür. an._,... kimse ıelmedi. Ye· 

.... d. d ıizletti. Bunlarm eline bir mektup 
lllİ de IÖD ürecek, ceeareti.ıi - Kaleni batına yıkacağız.. mek pek aeuiz •• tidntülü pçti. 

--L- K 1 Beli ki b(!L ı vererek Viktorya gemisindeki 
ht-..._ ve. ~ isyanı dana çabu~~ . a e, daha ilk aaldır11ta epeyce i • te iae i bir isyan artık 
- -tııracaldl. J tJak itti. Mendozaya ıönderdi. Viktorya 

ır .. .__ aaraı m11b.. pa verm · Sevü soka/dm ı.ıct:.ı scbzevatçııar mal • ıemisini seçmekten makaad da; 
,.01~~~ daha yarım saatten çok Kalın duvarlara birer mayınun Ertesi aabah umumi kaptan ••· Zannı ifte böyle etek aırhnda aatarlar. 

•..-ar. çevikliiiyle tırmanan delikanlı • hilden 811 Ye t>dun t&tımak üzere buradaki lspanyollann diğer ıe--
la Jt-..J a· 1 .... L-- -'- d 1 Se A . • • d Kaptanlardan Kueata, Kartaje- milerden daha u bulunmasıydı. 

h- vuae ıpn, yanmda Tatil· ar .r~• ç..-•ma an JUY&I' anı· nt ntonıo ıemuın en bir kaç 
__. ._ arkalarmda Barçak, ihti • yor, diifüyorlardı. kiti alması için bir kayık ıön • na ve Juandel Kano yanlanna si· Mktup Mendozayı derhal amiral 
ha-~Panço ve Alak olduiu halde Tepeden yalan ok, sapan, tq, derdi. Kayık semiye varınca Yal'· libb 30 kiti alarak ıeceyarıaı ıemisine davet ediyordu • 

..:L.• -&1--- •-- ka d. dan Sent Antonio ıemisine çılmuılar, M d ktubu kur kum 
a • ..,, 9UIU"llU ıürdüler. awı:aın yal Ye JDaııuı sularm ıya yanqılm•maaı Ye ıemi . en oza me o o u. 

.__ İıalen:e atlı onların arkaların- aajnajma kimae aldD11UJordu. nin Ma,ellanm emri altında de yalm kılıç olarak Meakitanm ka· böyle bir hileye kahkahalarla gül· 
~ aicliyorlardı. Koeaman kütükleri kucaldıyan iiJ, fakat Kueaedanm kumanda maraama sirmitler, bu sadık ada· dü. Fabt tahmab alımı olan Es· 
>.Ardı arau ıelmiyen binlerce yirmi otuz Jİtit adam, hep birden sında olduju baimldı. mı zincire bailamıılar, bu esnada pinoza hançerini çektiii gibi isi· 
~ •elam ela, indekilere Jetit . koçbqı ıibi kale kapısına d&J'&IU• Kayık derhal seriye dinerek ıürü)tüden uyanıp baiırmaia bq nin ıöğaiine batırdı ve tam bu sı-
1.._-; için eolak soluia kOfUyor . yorlarcb.. . Maıellana haber verdi. Bat kap. rada amiral gemisinden on bet si· 
......... Tupçar ve Biıun, arkadqlari- tan vaziyeti hemen anladı ve tek- lihlımn bir kayıkla ıeldikleri gö-
,.!:_ı Jolmttu ve ıGçlükle qdı . le birlikte hücumlan idare ediyor· rar ıemiye dönülerek kimin na • • rüldü. 
*-..."": BütUa ı&zler, kalenin""' lar, ıözleri burçtaki Tuıaya aap • mma aöz aöylendiiinin sorulma. Kaptanlarmın ölmesinden tayfa . 'o:' barcana saplanmqb : lanmq olarak buyrukları veriyor • 11m istedi. lann içinde zaten Masellana sa • 
' da Tupy, odan yıpnın lardı. Kayık orada duran ıemilerin dık birçok kitiler vardı.Bunlar kah 
'de kaim bir direie bailaıa- Tuvay artık duman içinde kay· hepsine bir bir uiradı, küçiicü\ raman bet kitinin yanma vannıı 
~ bolacak ıibiydi. Santiaıonan kumandam Joao olan on bet sUihlıya teslim oldu· 
~~· ldlç6k bir •tef Alevler çoialauya hqiamqb. Serraodan batka bütün kaptan . lar. 
~-.:: -•tırak dumanla• Fakat benim oma J•k•c•k kadar lar tu cevabı verdiler: Asi geminin kumandasmı eline ..._.landa Jiilaeliyonla • ' delildi.. - Kralm ve kendimizin namı alan Barboaa ıemiyi kaldırdıiı 
~ Haa ela oraya pkb. Gfi. Tapça~ inler ıibi eöyleniyor • na söz aöylüyonazl gibi limanın ağzında demirli Tri· 

--~mcla, pırıl pml ' 0 · daz Aradan çok ıeçmeclen Kuea nidadın yanına götürdü Santiaıo 
Lt- piri bdafan lmmm - Ah! •• ya aeç kalınak? DUa ül M ell d 
~ '-lata karalcla. kapılan dniremeclik... tanm ·· timatomunu tqıyan bir GB an a ıelerek öbür yana demirledi. 
~·bira ıeriaiade idi. Bisun ba lidere tplan eldi. kayık geldi. Tayfalara tam tayin lıyan ikinci kaptan Lorriagaya Şimdi iki ui gemiye kartı üç 

-._ -...ı, Wru Umdeld klç yordu: verildiii ve derhal Portekize doi çullanarak hançerle zavallıyı otuz olmutlardı. f'akat kartıc:lakiler hi· 
_.-, J'lbua Kapd h b.hek ru yola çıkıldığı takdirde kapta• yerinden yaralamıtlar •. Geriye ka- li teslim olmaia yanqmıyordu. 
~ dan aca alnli bir o- - an emen aça 

1 
lann emir ve kumandaya itaat e- lan abitl• itaat albna abllllllf, ge Maıellen onlann karanlıktan ia· 

~ ...... aldı. Tapym bailaza. de Tusa11'n J&nm& varmak için decekleri bildirili1ordu. f d d k "--
' ~ odaa 1limmm di • iç kale kapdarau da yWmak se • micilerin ailihlan da toplanmıt. ti a e r ere ~mağa kalkıp.cak 

lro,da. nk... Bqkaptan vakit kazanmak Anbarlarm kapılan kmlarak iai- larmı dütündü. Amiral ıemiainin 
_ 14 _ Otecle Panço, her teJİ Wr tarafa makaadile bütün kaptanları müaa lere mükemmel bir zi,.fet çekil • harbe hazırlanmaamı emretti. Gü-

lleri L. bırabut, on bet U- ..-ıatun- kere için kendi ıemiaine davet mitti! verteye tat gülleler, harbi ve mıa· 
.... ela " bir lml9Ç ~inde koca • etti. Asiler İle hu İçtimam Sent Şimdi elebqı olan Kueata,Sent raklar yıiddı.Her ıemiciye çifte er 
~ ha~ya blbn. eller, man bir çam ı&Ydeaini en ,OÇIG Antonio ıemiainde yapılmasmı Antonio ıemisinin kumandasını zak verildi, ailihla . kutabldı ve 
4a lf&l'el ftl'IJ'Ol'lar- erkeklerin kollannda kale kapısı. iateliler. almq, Kartajeayı kendi gemisi o- nöbetçiler çiftlettiirildi. 
\....-:IS: na jaılqtlnyor; bir kaç ad1111 ıeri Maıellan haberi aetiren kayıtı lan Koncepsyona ıöndermiı ve ilk O pce bir fırtına koptu. Dalıa 
~I.. !. ÇaWc ohm, PÇ b- çekilerek hep birden ve büt6n in- aptetti ve sece patlak •ermit sUnlerdenberi kafa tutan Mendo- lar ıemilerin güvertesine kadar 

Ln_ mile ileriye Mirüyordu.. olan ihtililin teferrüatım kürek • zaya da Viktoryanm kumandası yükseliyordu. Rüzgir direkleri ça· 
......, IOl1lk tolaia, çıl- (De"""" Dar) çilerden öirendi. verilmit bulunuyordu. Demek ki tır çatır kıracak pbi ıilldetli fdi. 



Bir deneme; haydi bir daha .. 
Öğüttükten sonra, tekrar taşa vur
mak... Bütün bu iki üç ve hatta 
daha çok yapılan tekrarlardan 
sonra İ§ eleklere kalır; hem de ne 
elek?. Bat parmağınızın ilk ho -
ğumu kadar tutan bir yerde on 
dört bin dört yüz tane minnacık, 

göriilemiyecek kadar küçük delik
ler ... Hele düşünün bir kere; on 
dört bin dört yüz!. Eğer rakam 
batımzı ağrıtacaksa hiç de düşün
meyin. işte bu erkeklerden bir kaç 
defa geçirilecek ... 

Ha, affedersiniz; size neden 
bahsettiğimi söylemeği unuttum 
galiba ... Pudrayı anlatmak istiyor
dum da! •. 
Şimdiye kadar siz de bütün ka

dınlar gibi pudrayı sadece yüzünü
ze sürer, eleye beriye bol bol dö • 
kerek ziyan eder ve burnunuzun 
parlaklığım gidermesinden ha§ka 
bir şey dü§ünmezdiniz sanıyorum! 

Ancak pudranın da kendine 
mahsus bir hikayesi vardrr ki bunu 
dinledikten sonra siz onu tuvalet 
masanızın üstüne dökmek suretile 
ziyan ettiğinize pişman olacaksı -
nız .. 

Ben dünyanın en meşhur koz -
malik fabrikalarından birini gez -
mi! olduğumdan, pudranın ne de -
mek olduğunu öğrendim .• 

Fabrikada ilk götürüldüğüm 
yer "ana renkler,, dairesi idi. Bu· 
rada parlak kırmızı, parlak al ve 
kırmızı toner olmak üzere üç ana 
renk vardı. Bulundukları kocaman 
kristal küpler içinde bu renkler 
yüzde kullnnılm:ığa yarar bir hale 
getirilcmi} ecek kadar parlak gö • 
rünüyorlnrdı .. 

İşte buradan alınan renkler ev· 
vela koku ve istenilen renge göre 
tartıldıktan sonra büyük bir sar· 
nıç makinesine dökülmekte, samı· 
cın içinde kazan kepçesi gibi bo -
yuna döuen ve tozu küçücük bir 
delikten minimini taslara süren 
bir kürek ,·ardrr. Bu taslar kendi
lerini yukarıya götürdükten sonra 
büyük bir kalbura baş aşağı eden 
bir zincire bağlıdırlar. 

Kalburda toz ileriye geriye ele -
nerek, ayr.i makinenin dibindeki 
bir tel kafose dökülerek ve bura -
da tam üç saat çevrile çevrile ka • 
ntır ... 

İtin bu kertede artık olup bitti • 
ğini sanırsanız, aldanırsınız .. Bel
ki adi pudralar için bu kadar mu· 
amele yetip de arlar bile.. Ancak 
iyi cins pudra, çilesini hu kadar -
cıkla doldurmuş olmaz! .. 
Yukarıda söylediğ~m üç saatlik 

karııtırılma ve elenmeden sonra 
iyi cins pudralar, ipekten yapılmış 
incecik ve yüz binlerce minnacık 

delikli bir kalbura dökülür .. Koca
man bir devenin iğne deliğinden 

geçmesi, bu işin yanında adeta ço
cuk oyuncağı gibi kalır .. Anlamış 
olacağınız veçhile, bu kalburun 
C:leliklerinden, ancak en ince ve ta· 
neleri gözle görülemiyecek kadar 
küçük tozlar geçebilir. 

Kalburun deliklerinden geçme -
yip de üstte kalan kısım atılır .. 
Şimdi de pudranın muayenesi ge -
lir, eğer bu incecik elekten geçe -
cek kadar muvaffak olmuş bu 
pudra muayenede gerek cinsi, ge
rekse renk bakımından yüzde yüz 
mükemmel değilse, ameliyat yeni -
den başlar. 

Matluba muvafık çıkan pudra 
ise büyük kutulara konarak, ko • 

kunun adamakıllı sinmesi için iki 
gün bekletilir. Bundan sonra da 
cicibici küçücük kutulara, yahut 
da gayet güzel kristal vazolara 
konarak ambalajları yapılır ve sa· 
lı§ yerlerine gönderilirdi. 

Görüyorsunuz ya, yuzunuze 
İpek yumuşaklığı veren bu pudra· 
lar öyle kolay kolay yapılır nesne -
lerden değildir. Pudra satanlar ba· 
na kızacak amma, gene söylemek
ten bir türlü va7 geçemıyorum: 

ayat ve yıllanmıt pudra hiç l:iir 
işe yaramaz, ancak dumanı üstün
de denecek kadar taze pudralar -
dır ki kadınları istenildiği gibi 
süsliyebilir .• 

Kadın yüzünün başlıca levazı • 
mmdan olan pudradan bahseder -
ken, aklıma mühim bir mesele da -
ha geldi, onu da söyleyivereyim : 

Son zar.ıanlarda Avrupa gazete· 
lerinde gördüğümüz krem ilanları, 
yüzdeki lüzmnsuz tüyleri de düşü-

receğini temin etmektedir. Yaş 
ilerledikçe yüzde belirmeğe ba§lı· 
yan, hatti. bazı kadınlar da genç 
yaşta bile görünen yuzun ince 

tüylerini, ilaç, cimhiz ve krem gibi 
vasıtalarla dökmek kadar yanlış 
bir iş yoktur. Böylece düşüriilen 
tüyler gene çıkar; hem bu sefer 
daha sert ve daha fazla olarak 
yüzü kaplar .. 

Bunun en muvafık ve zararsız 

çaresi Elektrolisisdir. Yüze yapı • 
lan bu elektrik masajının tüyleri 
dökmekte tam manasiyle muvaf -
f P.k olmadığı söylenmektedir. 

Böyle söyleyenlerin hakları da 
vardrr. Çünkü bunu mütehassn 

bir operatöre yaptırmıyorlar. Ka -
dınlar yüzlerine yaptıracakları e

lektrik masaj ve tedavilerini öyle 

rastgele her hangi bir güzellik mü
essesesine değil, fakat bu işelrde 
mütehassıı; bir cild ve güzellik 
doktoruna yaptırmalıdır. Aksi tak
dirde fayda değil zarar görülür. 

Demek ki mütehassıs bir cildçi
ye yaptıracağınız Elektrolisis te • 
davisi yüzdeki fazla tüyleri bir da
ha çılonamak üzere düşürür. 

Kadın, akıl ve zekasını kullan -
mak şartile güzelliğini temin eder. 
Rastgele olan süslenmeler ise boı 
emekten ha§ka bir netice vermez. 

üsküdarda 
satıhk hane 
Güzel manzaralı, gayet kulla 

nıtlı, içi dışı boyalı, 650 metre mü
rabbaı 7 oda, hava gazı ve su tesi
satı, hamam, büyük bahçesinde 
meyva ağaçları,çiçekler ve limon· 
luk, kuyu, havuzlar, ve Amerikan 
sistemi kümesler, fıstık ağacı. 

Tramvay durağı solunda Yaz · 
macı Şerif sokağı No. 9 • 13 numa
ralı hanede kom§ulara müracaat . 
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HABER - Akşam Posfası 

3 a1Jlık maaş sahipleri 
• 
ıçın çok üzüntülüdür 

Yoklama 
Evvela nahiye merkezine, 
sonra serkomserliğe, ser
komserlikten merkeze, mer-

ll8SI} yapılır: kezden r:ahiyey~, nahiye
den de nıhayet şubeye .• 

"Mucib,, e f!İden f ornisf an ! 
Mayıs, tekaüd yoklamalarının 

en civcivli zamanındayız .. Nahiye 
merkezleri, malmüdürlükleri kaç 
gündür arı kovanı gibi işliyor. İt· 
liyor amma, işler, gene eski krrta
ıiyecilik yüzünden bir hayli uzü· 
yor ve üzüntülü oluyor. Yoklama 
ilmühaberlerinde aylık sahipleri -
n!n birer fotoğrafı varken ve aylık 
sahipleri şubelere kendileri gidip 

yoklamalarını kendileri yaptmr • 
larken ayrıca nahiyeye, komiser · 
liğe, mevki karakoluna, tekrar ko· 

miserliğe ve tekrar nahiye müdür· 
lüğüne uğrayarak buralarda ayrı 
ayrı kayitler, kuyutlar yaptırıp 

sonra şubeye gitmeğe ne hacet 
var?. Ve mademki bunlara mut· 

laka lüzum görülüyor; ıu halde 
önce nahiyeye, nahiyeden komi · 
serliğe ve komiserlikten mahalle 
karakoluna, ma:halle karakolun • 1 

dan ela tekrar nahiyeye dönmek 
ne için ıanki?. 

Söz gelİ§İ: Ça.?1ambada oturan 
bir mütekaid, yahut dul, kendi 
doldurduğu resimli yoklama ilmü-
haıberini Çarıamba karakoluna 
tasdik ettirmek için doğrudan 

doğruya karakola gidemiyor, önce 
Fener nahiye merkezine iniyor, 
orada ilmühaberi Fener serkomi • 

serliğine havale ettiriyor, serko -
miserlik de alıp Çarşamba karako· 
luna havale ediyor; iş sahibi tek • 

rar dönüp yarım saat yokuş çıktık· 
tan sonra Çarşamba karakoluna 
geliyor; tahkik ve tasdik muame -
lesini yaptırıyor ve tekrar ayni yo• 
kuşları inerek ilmühaberi nahiye -
ye mühürletiyor, şubeye götürü -
yor. 

Ne kadar uzun bir i~ değil mi? 
Mademki bu ilmühaber münderi -
catını semt karakolu tahkik ve tas
dik edecek, sonra altını nahiye 
müdürlüğü mühürliyecek; şu hal
de önce nahiyeye, komiserliğe gi • 
dip tekrar karakola dönmek san • 
ki kırtasiyecilikten baş.ka nedir?. 
Bize kalırsa bu ilmühaberlerin Ön· 

ce karakol tahkik ve tasdikini 
yapmalı, sonra da nahiye (onay) 
damgasını basmalı! Şimdi bizim 
için vaktin her zamandan ziyade 
"nakit,, olduğu bu sırada bu git 
gel, git gellerin artık arkası alın • 
malıdır. 

Eskiden mucibe giden evrak pe
şinde tükettiğimiz gibi yeniden 
tüketecek hoş zamanlarımız yok -

............. H .. A···9· .. E···R ........... ~ 
lstanhulun en çok satılan ha-! 

kiki ak§am gazetesidir. ilanla -i 
rmı HABER'e verenler kare-~ 
~~~. ~ ......................................................... 

Yok/amalar iıinde, maaı ıahiplerine biraz daha kolaylık göıte 

mek lazımdır. 

tur; herkesin İ§İ gücü timdi ha • 
şından aşmıştır! 

(Mucib) dedim de aklıma gel -
di: 

Vaktiyle Seyrisefain kaptanla· 
rından meş.hur Kadri kaptanın 

bahriyedeki bir evrakı, bir yaz 
günü mucibe gitmiş ve ancak bir 

kış günü oradan heyamola heya
sa ile zar, zor çıkabilmit !.. Neden 
M>nra Kadri kaptan gene bir yaz 

günü vapuriyle köprüden Ada se
feri yaparken nasıl olmuşsa Moda 
önlerinde dümen tutmaz olmuş, 

vapur başlamı§, olanca hıziyle Ka
lamış koyuna doğru girmeğe .. 

Kadri kaptan telaş içinde aşa· 

ğıya kumandayı bastırmış: 

Tornistan, tornistan! .. 

Aksi gibi çarkçı da galiba ma • 

kinenin baımda uyuya kaldığı içiıl 
bunu duymamıı olacak ki arad•" 
bir hayli zaman geçtiği halde tor• 
nistandan bir ses çıkmamış; va • 

pur da hemen hemen karaya otot: 
maya yüz tutmuş .. O zaman Kadr'. 

kaptan, elindeki kumanda aletiıt' 
bırakmıt, ağzını konuşma bond\I' 

na dayayıp•hiddetle çarkçı batı1' 
bağırmıı: 

- Bizim tornistanı mucibe ısıi 
gönderdin be adam ?. 

Ben, bu olmuı hikayeyi, evvelifİ 
gün araları tam yarım aaat sürt~ 
bir polis karakolu ile komiserh 

ve nahiye müdürlüğü arasında k-" 
ter içinde mekik dokuyan ihtiY-' 
bir mütekaitten dinledim!.. 

Osman Cemal Kaygıı•~ 

Pariı hayvanat bahçesine geçen hafta yeni bir f.iUK ua:ış; ;,a~ 
getirilmiıtir. Bunlar arasında bulunan bir fil yavrusunu hayvanat ,,1 
resindeki yerine koymak oldukça müıkül olmu1tur. Resimde, h0~. 
nat bahçeıi muhafızlarının bu lil yavruıile naiıl uğnqtıkları göriiliİ 
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Çok güzel bir rııaçtan sonra 
l;leşiktaş Apollon•u 3-1 yendi 

• ••••••• •••• • •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••·--••••••-•••••••--••••••••••••• .... ••m• .... -••-•• •-• -w•• .. •••••••: ........... ····· ..... ·····················--· .. -·--·--· .. ··· .. ···························· ................................ . 
Sadi Karsan i Cafer -
''Manevi kıymeti büyük olan dünkü 

biribirine bir 
ısındırmıştır,. 

"Dünkü oyun, en bozuk devrinde bile 
Türk futbolünün, Elen futbolünden 

i daha yüksek olduğunu isbat etmiş-
galibiyet, 
kat daha 
diyor ... 

Beşiktaşlı lan 
bağlamış ve 

i tir,, diyor .. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-• ..... •-•--•••••••...-.--..... -www • ..,• ___ .___. .. -. ...... -••• : ................................................................................................................................ ; 

yarınki 
h 

Cafer diqor ki: 
- ı::ws ıawı swwwı =-.~ 

· Ben maçı nasll 
gördüm? 

23 yaşında genç ve tecrübesiz bir 
kafile reisi, komşu futbolünü tanımak 
istememiş, lstanbulun Beşiktaş, gibi 
kuvı;etli bir takımına defi atıyor: Ta
kımımız nefes kabiliyetine sahip, iyi 
elemanlardan müteşekkil, hatta .l\tilli 
Takıma bir kaç oyuncu da ' 'eren bir 
ekiptir. 

Demek ki çoktan beri susadığımız 
fyt bir maç se)ir imkanı bize bir bu • 
çuk saat helecanlı dakikalar yaşata · 
cak. 

Maç başlıyor. Çelimsiz ll oyuncu, 
•deta çocuk •• llk intibaım bozuk. Re -
islerinin dediği gibi koşabilen bir ta· 
kım fakat ''association,, kabiliyeti çok 
il.Z, top kontrolu, pas yeriş şekli adeta 
topun dolaşmasına tabi. Lüzumsuz 
ha-.adan ı;c Hlalettayin oyun, hasmını 
elle itme, bu da uzun boylu ve haı;a 
O}"Ununa ahşık Beşiktaş takımının a· 
l'antajı_ 

Kalecileri: Az iş düşmesine rağmen 
Çe\;k, canlı. Yuruşlan, degajömanı 

kuv,·etli. Fındık kadar küçük bir topu 
tabii uzun atmak ta o kadar zor değil. 

Bekler: Yer tutmıyan, haflarla jr -
tibatı az, fazla hnva ve dışarı atma, 
gelen top H akınları kestikten sonra, 
kendi oyuncularına topu atamamak ve 
ancak vurmaktan il• : rt bir tarz. I . 
kinci kısımda daha iyi. 

Sağ haf: CUssesiz, esasen hava o -
Yllnuna müsait cüsseye malik değil, 
tel!şJı, ayağında topu ~ok tutan. ka -
l'arında isabet ,.e lrnt•iyyeti az bir o . 
Yllncu. hi oynryan sağa!;ığını hiç bes
liycmfyor. 

Santrhaf: Takımmın en ivi Lıir o • 
Yllncusu. Semere ı;eren kafa. pasları, 
tanlı oyunu göze çarpıyir. lki cenahı 
bozuk, belki aceleci, irtibat imkanın -
da mUşkülfit çekiyor. A rknda-.larının 
kaçırdığı fırsatlan telfıfiyle ~1eşgul, 
karşı tarafa müessir bir tabiye kur . 
ırtak imkAnını bulamıyor. 

Sol haf: Kısa boylu, acul fakat çok 
~cuk, açık ve insaidiyJe, santrla irti

tı Yok denecek kadar az. Dışarıya 
at.yor, stop kabiliyeti de yok. 

A. Cafer 
(Devamı 10 ncuda) 

..._____---~~~~~~·--~~~~ 
11tbırı gol yapılmadan bir an euvel. 

1 "'lllon kalecisinin topa çzkm .. 

Galata~aray - Apollon maçının a ç 
~! ~raOJn ~onra g 1rnas 1 bek 1 ~ n m e kted i r-1 Sadi Karsan digor ki: 

k 

tam 17 de ba,ladı. Beıiktat saha- _. a:wı "-' ~.....-... 

ya çıkttğı zaman ilk defa hab~r o • • k • • ı · b • 
verdiğimiz gibi Şerefin eski sol iç un u ga 1 ıye-
mevkiinde bulunduğu görüldü. tı·n kıymetı• 
Takım §U §ekilde idi: 

Mehmet Ali, Nuri, Adnan, F ey
zi, Hüsnü, Faruk, Eıref, Şeref, A· 
li, Hakkı, Hayati .•• 

Şerefle Eıref eski kulüplerine 
döndükleri, Hakkı ile Nuri de bu 
maç için Ankaradan geldikleri İ· 
çin Beşiktaş tam kadrosile ve çok 
kuvvetli bir §ekilde idi. 

Oyunun ilk dakikaları çok mü
tevazin ve zevksiz geçiyordu. Top 
mütemadiyen ortalarda dolaşıyor 
ve mütemadiyen taç oluyordu. 

Fakat 22 inci dakikada Ali. A-. 
pollonun sol bekinden aldığı güzel 
bir pası üç adımdan ağlara takın
ca oyun biraz hararetlenir gibi 
oldu. Şimdi Atina ikincisi sürekli 
olarak Be§ikta§ kalesine iniyor. 

Tam 32 inci dakikada Yunan
lılar sağdan seri bir init yaptılar. 
Sağ açıklarının verdiği güzel bir 
pası sol açıkları hi~ durdurmadan 
sıkı bir ıutla gole çevirdi. 

Ve haftaymın sonuna kadar her 
iki tarafın gayreti bu neticeyi de
ğiştirmedi. 

ikinci haftaym Yunanlıların 
mutlak bir hakimiyeti ile başladı 
ve bu tazyik devamlı olarak 30 
uncu dakikaya kadar sürdü. Top 

bir türlü Beıiktaş kalesinden u
zaklaşmıyordu. Fakat Beşiktaş 
kalesi bugün çok şanslı. İki üç de
fa muhakkak gol vaziyeti hasıl ol
duğu halde top bir türlii kaleye 
giremiyordu. 

Fakat 30 uncu dakikadan sonra 
it birdenbire değişti. İyice dinlen
miş olan Beşiktaşlı forvetler Apol· 
lon kalesine ani bir hücum yaptı
lar. Top birdenbire sola geçti. 
Çok güzel bir oyun oynıyan Şeref 
kalecile kartı kartıya kaldı. Ve 
gol. 

Yunanlı misafirler buna .ofıayd 
diye itiraz etmek istedilerse de ne-

.. -

f<'egzt, Yunanlıların meıhur ıağ açığına, adım attırmıyordu •• 

ticede golü kabul ettiler ve maç 
tekrar baıladı. Şimdi Beşiktqı ta· 

Yazması benden : - - . --
Beşiktaşın 

zaferi 

mamen müdafaaya çekilmi! görü
yoruz. Yunanlılar buna mukabele 
için uğraııyorlar. Fakat neticesiz. 

Tam 42 inci dakikada Siyah be· 
yazhlar tekrar ileri atıldılar. Şe

ref müdafileri güzel bir sryrılı§la 
atlattıktan ıonra Beşiktaşın üçün
cü, ve günün en güzel golünü attı. 

Dün Beşiktaş güzel ve iftihar ede- Oç dakika sonra da maç bitti. 
cek bir zafer kazandı. 

Fak t be • d B 'kta Maç sıcaktan mıdır, ilk devre-a nı memnun e en, eşı • • • .. 
şın bu güzel zaferinden ziyade, bir nın ıon dakıkal~ mu~tesn~ heye· 
çok düşmanlar tarafından bozguna 1 cansız ve zevksız geçtı. lkı takım 
uğratılmak istenilen, bu şerefli klü - da vasat bir oyun çıkardılar. A· 
bün çocuklarını, tekrar yekvücut bir pollon takımının fazla gol çıkara
halde görmek oldu. mamasının sebebi gerek şansızlık-

Dün Beşiktaşın öz on birinin, bir - Jarı, ve gerek Be§iktq müdafaa
birlerinin, yanında, kardeş kardeş sının nisbeten, ıert sayılabilecek 
seyrettikçe.... d B 1 d 

Ileşiktaşa fenalık edilmek istendiği oyunu ur. ununa tunu emek 
1.aman ilk isyan edenlerden birisi de istiyoruz ki Apollon takımı ı:ayıf 
ben olduğum, ,·e kıymetli Beşiktaş ve kuvvetsiz biı· takım değildir. 
klühü ile, onun mert azalarına yakı - Normal netice nihayt:t Beşiktaşm 
şır bu beraberlik gününün hazırlan · 3 - 2 bir galebesiydi. Kalecileri. 
masında belki benim de naçiz ufacık sol bekleri santrhafları, santrfor
mane,·i bir hizmetim olmuştur. diye 
büyük bir seyinç duydum.. ları, ve sağ açıkları diğer arkada§-

• • "' - ··---- )arından daha iyi oynadılar. Be-
Ne zamandır beraber oynamadık _ tikta~a gelince heyeti umumiye i

lan halde. sirahbeyaz formanın altın- tibarile güzel oynadılar. Fakat 
da birleşir birleşmez, daha kırılan eli bilhassa Şeref, Eıref, Hüsnü, Nu
yeni alçıdan çıkmış sakat oyuncusun- ri ve ikinci devrede ıantrför oynı· 
dan, en antrenmansızına kadar, Be · yan Muzaffer en fazla göze çarp
şiktaşm 11 futbolcusu klüplerine za. tılar . 
fer kazandırmak için gösterdikleri 
\'arlığın mükflfatını, yalnız Apollona 
karşı elde edilmiş hir muvaffakıyet· 

le değil, binerce kişinin kalbine a~ıJa . 
dıklarr büyük sevinç ve muhabbetle 
imzanmış hulunu.yorlar. 

,,. :(. :(. 

Uzun yaz:ınuyacağım. 
Çünkii söylenecek herşeyi.Beşiktaşr 

Hkmak istiyenleı·e. ,·erilecek en güzrl 
ı.-e\'abı, dün zaferi kazananlar, er mcr· 
•1 anın. en güzel bir şekilde verdiler. 

M . s. 

Yalnız şunu söyliyeyim ki. rahnl 
ltmkıJdrğı zaman, Türkiye şampiyon· 
'•ığuna kadar yükselen Beşiktaşın or. 

1 1\İri. muntazam antrenmanlarına bar.. 
' ıdıktan sonra. gene bu kadar yüks;k 1 

hir mcvkie en ileri bir namzet hulun· 
maktan geri kalmıyacaklarını da. dün Misafir takım oyuncuları birin<'i dcı 

Çok buhranlı devrelere göğüs 

gerdikten ıonra klüplerini ikiye 
ayırmak gibi büyük bir tehlikeden 
kurtaran Beıiktaılılarm bir taraf· 
tan Apollona kar§ı tam kadroları 
ile çıkacakları haberi, diğer ta · 
raf tan da bu ıef erki misafirleri· 
mizin Olimpiyakostan daha tek · 
nik ve üstün bir oyun oynadığının 
teyit edilmeai, bize Cuma günü iyj 
bir oyun seyretmek ihtimalini ya
ıatıyordu. 

Filhakika Beıiktaı sahaya ge· 
çen sene Iıtanbul ve Türkiye 
§ampiyonluğunu kazanan oyun · 
cuları ile çıktı. Fakat takımın tar· 
zı tetekkülünde büyük bir hata 
göze çarpıyordu. Uzun zamandan 
beri esasen oynamamrf, oynadığı 
zamanlarda da daima müdafilik 
vazifesini görmüt olan Hüsnü 

merkez muavin mevkiine getiril · 
miıti. Bu hata müsabaka başlar 

başlamaz bütün takım oyunu üze· 
rinde müessir olmakta gecikmedi. 

Bir müdafi olarak yetişmiı olan 
Hüsnü itiyat neticesi geri kaçıyor, 

müdafileri ıılntık vaziyette oyna· 
mağa ıevkediyor, orta bot kalıyor 
muhacimler bu yüzden iyi besle · 

nemiyor ve njhayet takımın bel
kemiğini tetkil eden merkez mu· 
avin vazifesinde iyi aksayınca ta-

Sadi KARSAN 
~ (Lutfcn sayıfayr çeviriniz) 

······················"····························••ttı . 
Apollon reisinin sözleri~ 

Maçtan ~onra misafir takımın~ 
kafile reisi !ti. lJlalolıos bize kısaca~ 
dedi ki: ~ 

- Bizim takım aklımın alnııya- $ 
cağı kadar fena oynadı ve mağlfıbi· ~ 
yeti hak etti. : 

Güzel ve haklı bir galibiyet ka • ~ 
zanan Beşiktaşı tebrik etmek lazım- ~ 
~~ ~ . ......................................................... . 

( Diğer spor yazılan 10 uncuda ) ispat etn;;z:~d;:~~iddin APAK re billikten sonra sahadan çıkarlaıl.:<ı 
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Fenerydmaz üçüncü 
küme şampiyonu 

Dün üçüncü kü • 

menin son maçı 

"'~menin en kuv· 

vetli iki takımı 

ı'. Yılmazla Kara 
gümrük arasında 

oynandı. Şampi • 
yonluk derecesi 

üstünde büyük te 
ıiri olan bu maç, 
tam kendisine l:çıi.ncü küme şampiyonu •Jı'cneryılmaz takınu .• 
yakıırr, temiz, samimi ve çok he- zel oyunlarile fampiyonhığr ya• 
yecanlı bir hava içinde oynandı. kıştıklarını İspat etm.İf olan Fener• 
Neticede F enerydmaz rakibini yılmazlıları, bu çok haklı galebe· 
4 • 3 yenerek, şampiyonluğu ka· lerinden ötürü bütün kalbimizle 
zandı. tebrik ediyoruz. 

ilk devreyi 3 · 1 galip vaziyete Dün bitmiş olan üçüncü küme 
geçmiş bulunan Karagümrük biı maçlarında F eneryılmazm aldığı 

gol yiyerek 2 • 3 bitirmişti. 29 puvanla birinci, 26 puvanla 
F eneryılmaz ikinci devre çok Karagümrük ikinci, 18 puvanla 

güzel bir oyunla (2) gol daha yap· Haliç üçüncü, 15 puvanla Ortaköy 
tı ve neticeyi kazandı. dördüncü, 14 bpuvanla Doğan be

Maçların başmdanberi temiz bit §İnci, 13 puvanla Sumer altıncı 
varlık ve sporculuk gösteren, gü· olmuıtur. 

HABER - Akşam Postur 

Cafer diyor ki 
(Başta.rafı 9 ncuda) 

Sağa çık: Sağiç iyi fakat deplase ol
mak kabiliyeti yok. Her ildsi de canlı, 
kar§I tarafın sıkışık oyununu görüp 
geriye çekemiyorlar. 

Santrfor: Uizumsuz elle hasmını 
itmeleri, boyunun kısalığı, geniş pas · 
tarla iki iyi açıkların oyununu inkişaf 
ettiremiyor. 

Umumiyet itibarile bizim İstanbul 
takımlariyle boy ölçüşmekte müşkü· 
Jat çekecek bir ekip. Kendi muhitle • 
rinde belki daha iyi oyun oynıyahilir
ler. Oyun kabiliyetleri hasım tarafı 
kendi sistemlerine çevirecek, tabi kı · 
lacak kudrette değil. 

Beşiktaş takımı: fi' erdi kabiliyetle
ri fazla, ayak hakimiyeti olan bir ta • 
kmt; merkez muavin mevkiinde oynı
yan Hüsnü takımının bütün oyun ka
biliyeUni sıfıra indirmiştir. Nefessiz 
ve topu 5 metreden ziyade ileri atamı· 
yan bir kimsenin santrhaf oynaması, 
bütün for hattını felce uğrattığı gibi, 
onları pas almak için geri gelmeyi i
cap ettiriyor. Teknik kusur evvel~ 
kendisinde başlıyor. 

Kaleci: lyi, atılgan, yer tutuyor, 
degajömanı zayıf, beklerle anlaşamı· 
yor. 

Bekler : Bir hizada oynıyan, sert 
hareketlerle toptan uzaklaşan oyun
cular. Kademeli ve hafiannı adım a • 
dım takip kudreti yok. 
Vuruşları havadan ve hedefe vAstl 

IS MAYIS - 193:5 

Yunan tahtına iki Jorj 
namzet gösteriliyor: 

Biri eski kral Jorjdur 
Obürü: Prenses Marinanın kocası ve 

lngiliz kralının oğlu Jorj 
Atinadan bildiriliyor: 

Yunan Dıtiıleri Bakanı Makai
mosun, Balkan anlaşması konseyi 
için Bükreşte bulunduğu sırada, 

I 

eski Yunan Kraliçesi ile yaptığı 

görüıme burada yeniden bir çok 
ıayialarm çıkmasına sebep olmuı

tur. Maksimosun daha önce, Lon
drada eaki Yunan Kraliyle de gÖ· 

rütmüt olduğu hatırlatılarak bu 

iki görütmeye türlü türlU manalar 
verilmektedir. 

Söylendiğine göre Makaimos 
eski Kraliçeye, Yunan hükumeti
nin, meıruti hir krallık rejimine 

dön~eğe karar vermİf olduğunu 
bildirmiıtir. Krallığa ya eski Kral 

Jorj getirilecek, veya bqka bi1 
rivayete göre, Yunanlı Prens~ 

Marina ile evlenmit olan lngilte< 
re Kralını nküçük oğlu dük Ol 
Kent Krallığa çafrılacaktır. Mak• 
ıimos Kraliçe ile yapbğı görüşme< 
de bu noktayı da söylemiı, böyl~ 
bir vaziyet olursa krallık hakları• 

nı İngiliz prensine devretmesi içiıl 
eski kralın muvafakatini elde et• 
meğe çalıımıftir. 

Yunan hükômetinin, krallığı 
geri dönmesine kat'i surette kara 
vermit olduğu iddia edilmek! 
beraber henüz devletlere böyl 
bir vaziyet ne bildirilmi§, ne d 
rivaytlerin yalan olduğu söylenil 
mittir. 

Yunan donanmasının 
kım da heyeti umumiye itibarile 
bocalıyordu. Zaten birbirlerile e

peyce zamandan beri yanyana oy
namamıt olan Beşiktaş oyuncuları 
iyi anlafamıyorlar, mütereddit 
oynuyorlar, antrenmansızlığın te
siriyle de ağır hareket ediyorlar
dı. 

Yarın 
Alpollon 

Galatasaray 

olmtyan, sür'at iptidaileri az. Sol bek J • ı • ht 
nisbeteniyi.Çokasabtdegajömanya- zmıre ge mesı mu eme 
pıyor. 

Apollona gelince: Onda da ilk 
dakikalarda yabancı bir sahada 
ve halk önünde oynamanın verdi
ği bir tutukluk göze çarpıyordu. 
Bu sebeple oyun çok cansız ve 
sönük cereyan ediyordu. 

BeıiktaıhJar uzun paslar ile 
oyunu açmak istiyorlar, muavaf -
fak olamıyorlar, Hakkı ve Hayati 
boZilk oynuyor, eli sarılı olan Eş
ref ihtiyatla hareket etmek mec -
buriyetinde kalarak gevşek dav -
ranıyor velhasıl Be§iktaş bir çok 
fırsatları kaçırıyor müsbet bir İ§ 
göremiyordu. 

Birinci denenin her geçen da -
kikasında gittikçe biraz daha ak
sıyan Beşiktaşm karşısında Apol
lon yavaş yavaş açılmağa başladı. 
Misafirlerimiz Olimpiyakostan 
bir derece daha teknik ve kombi-

Vefa - Beykoz da 
hususi bir maç 

yapacak 
Yarın gene Taksim tadında, Atina 

ikincisi son maçını (saat 17 de) Gala
tasarayla yapacaktır. 

Bu müsabakad 11 evvel, Vefa Bey
koz takımlarının da hususi bir karşı
laşma yapacaldarını duyduk. 

--o--

Solhaf: Yalnız muhitine müessir 
bfr oyun kabul etmesi hasmına bUyiik 
fırsat veriyor. Geri oyunu takımı için 
zarar. Sistemi ağır, ayak hikimiyeti 
iyi, nisbeten yerden oynuyor. lnsaitle
rlni, açıklarını takip edemediği için 
onlann geri gelmesine sebebiyet veri· 
yor, adeta bezgin bir oyun oynuyor. 

Solaçık: Elinin sakatlığı ve kendi 
oyununa fazla mağrur gözüküşü ve 
lüzumsuz ayak oyunlarile adeta çok 
şımartılmış bir oyuncu hissini veri -
yor. Eski oyunlarına alıştığımız sey
yallyeti, top sürüş ve kaleye müessir 
inişleri yok. 

D "' ı k Soliç: Açık ve orta ve santrhafla u-
8 Q CI 1 yuşamamaktan kendini fazla yoruyor. 

klu .. bu·· nde ayağına hakim fakat ileri hücumları 
az, topu aldığı anda ileri hareket ye-

y 1 t J k ti rine daima geri dönerek santrhaf 
en en 8 or arı mevkiine kaçması iyi değil. Sağiç ve 
merasimle açıldı soli~ oynatmaktan ziyade oynatılma-

ya ve gol çıkartacak oyuncular olma
Dün Dağlık kulübünün yeni tarından istifade layık oyunculardır. 

yaptırdığı tenis kortların merasim· Bunların arasındaki santrforun oyun 
le açılmıştır. görüşü yüksek olması icap eder. Hal

Bundan ıonra kulüpte davetli· buki Beşiktaş santrforu çok tecrübe· 
lere bir çay ziyafeti verilmiştir. siz. Hakkı ve Şeref gibi müessir insa-

--o- itlere eşapelik oyun ihdası santrhaf 
I Sta n b U IS p O r I U ve santrfora düşerdi. Bunlar ikisi de 

dünkü oyunda yoktu. 
ne oynuyor, lrüçük paslar ile iler- Fahri Sağaçık bütün oyun•t müddetince 
liyor ve hasımlarını sıkııtrrıyor - Istanbulsporun en iyi oyuncu~ çok yalnız kalan bir oyuncuydu. Geri-
lardı. Siyahbeyazlıların wine !arından kıymetli arkadatmırz hafmdan hiç istifade edemedi. Canlı 

F h oyuncu fakat ya çok hızlı pas aldı on-merkez muavinleri oyunu iyi ida- a rinin, sevgili annesini ebediy• 
lardan istifade edemedi veya top kon

re ediyor, cenahlar vasıtasiyle mu- yen kaybettiğini büyük bir teessür· trolu biraz zayıftı. 
hacimler kale önünde iyi anlaşı · le öğrendik. Umumiyet itibarile Apollon - Be . 
yorlar, pas alıp verirken iyi yer Arkadaıımızın nihayetsiz ke· şiktaş maçı bizde iyi bir intiba bırak· 
tutuyorlardı. Yalnız sağaçıkları derlerine iştirak ederiz. madı. Çok koşma, fazla yorulma, az 
müsait vaziyetlerde yakaladığı --o-- iş. Oyunun bütUn hül!sası. 

U k Omit ederim ki gelecek oyunda Ga-
topları manasız yere durduruyor, ça Aleminde latasaray genç oyuncuıarı bize istedi-
geriye veriyor ve bu suretle eline Nevyork, 18 (A.A.) - Tom- ğimiz açık ve teknik oyunu gösterir-
geçen güzel fırsatları heba edi - linson ve Bartles adındaki ameri- ler ve yerli takımlarmıızın hemen 
yordu. kalı tayyareciler, aşağıdaki rekor- hepsi bunlardan daha çok kuvvetli ol-

Birinci devre böylece bitti. ları kırmışlardır: duklarrnı yalnız gol adedile değil o · 
ikinci devrede Beşiktq biraz 1 - 500 ve 100 kilo faydalı yun teknikiyle de isbat ederle-. 

daha gayretli ve canlı oynadı. Se- ağırlıklar yüklenerek, 200 kilo __________ A_._c_a_l_e_r_ 
nelerce yan yana oynamış olan o- metrelik yolu saatte 279 kilomet- Ziya et 
yuncular gene eskisi gibi birbirle- re ve 440 metre uçmak suretiyle Kazandıkları zaferden aonra 
rine ısınmış ve alışmıt gibi gözü - almışlardır. Bu rekor, evvelce Beşiktaşlılar Novotni otelinde ken 
küyorlardı. Beşiktaşm nisbeten Fransadaydı. di aralarında çok samimi bir top· 
bu canlılığı karşısnıda Apollon 2 - 2200 kilo faydalı ağırlık lantı yapmışlar, ve geç vakte ka
temposunu bozdu. Siyah beyazlı- yüklenerek 5000 kilometrelik yo- dar bu güzel muvaffakıyetlerini 
lar da basımlarının gevşe-mesin - lu saatte 2722 kilometre ve 30 tesit etmişlerdir. 
den istifade ederek galibiyeti te - metre uçmak suretiyle almışlar-1--------------
min ettiler. dır. Bu rekor, ispanyadaydı. Atlatizm müsabakaları 

Heyeti umumiye itibariyle oyun 3 - 500 ve 1000 kilo faydalı Dün Robert Kollej sahasında 
ümit edildiği kadar zevkli olma - ağırlıklar tafıyarak 5000 kilomet- 31 Mayis atletizm bayramına işti· 
dı. Her iki takım da· kendilerin - relik yolu saatte 272 kilometre ve rak edecek atletlerin seçm müsa· 
den beklenilen oyunu göstereme~ 30 metre aüratle uçmutlardır. bakaları yapılmıftrr. 
di. Galibiyet, kale önünde ele ge- ------------- Semih, Mehmet Aliden başka 
çen fırıatlardan daha müsbet iş libiyet memleketimizin eski ve gü- lstanhulun en iyi atletlerinin itti
görn tarafa teveccüh etti. T emen- zide bir klübü olan BeJiktaşblan rak edecek atletlerin seçme müsa
ni edelim ki idmansız olmalarına, birbirlerine daha fazla ısmdırmıf dar yarım saat süren bu müsaba· 
takımlarının fena teşkil edilmiş daha fazla bağlamış olsun... katarda lzmitten de dört atlet 
bulunmalarına rağmen dünkü ga - Sadi KARSAN göze çarpıyordu. 

Atina- (Hususi muhabirimizin 
tayyare ile gönderdiği mektup· 
tur:) 

ldarei örfiyenin kalkmasından 
IOnra askerlerin kendi itleri baıı· 
na gitmeleri, halkın da yakından 
alaka.dar oldukları intihabat fa-a· 
liyetine geçmeleri bekleniyor. 

Filhakika askerler itleri batına 
geçtiler. Bahriye Nezareti gemile· 
rin birkaç ay aürecek olan deniz 
manevresine batlamak üzere ha· 
zırlanmaları emrini verdi Viı 
zrrlamnaları cııuini verdi. Ve ge· 
amiralı Sakeli.riyomm kuman
dasında bazı açık deniz hüyük, 
orta ve küçük torpitolarr, tanzim 
edilen programa göre manevraya 
başlıyacaktır. Elli kruvazörü hu 
filonun kumandan bayrağmı tatı· 
yacak ve manevralara Adalar de
nizinden başlanarak Sisam ve Mi
dilliye kadar teşmil olunacaktlr. 

Tahtelbahir filotillaaı şimdiden 
üssübahriden uzaklaımış ve ma· 
nevraya batlamıştır. Amiral Sake
lariyo kumandasındaki filonun 
Midilliden sonra lzmire uğraması 
ve sonra da §İmale doğru seyre
derek evveli Arnavutluk ve Yu-
goslavya limanlarını ziyaret etme· 
si muhtemeldir. Bundan sonra do· 
nanma bir müddet Pirede kalacak 
ve lskenderiyeyi ziyaret edip et· 
memesi o vakit kararlaştırılacak· 

batka çare bulunmadıjmı,, tekra 
etmekte ve bunu gazetelerle yaz 
maktadır. 

ldarei örfiyenin kalkmasından 
sonra muhtelif muhalefet gazet 
!erinin çıkın.ağa başladığı malum• 
dur. Muhaliflerin isteği ile hüki'i 
metin istedikleri arasında büyü 
fark görülmekt~dir. General Kon 
dilia Selaniğe gidecek iken, ıeçi 
dolayısile seyahatini geri bırak'" 
mıştir. Gazetecilere verdiği 1011 

beyanatında "memleketin iıtira· 
hat ve baysallığını (uayİ§İ) kim 
seye bozdurmamak üzere lazımge· 
len tedbirlerin alındığını söyle· 
miştir. 

Bakanları~ 
toplantısı 

Diğer taraftan Bakanlar heyeti 
bir toplantı yaparak memleket 
baysallığmı (asayişi) kundakh
yan gazete neşriyatı hakkındaki 
kararnameyi gözden geçirmiştir. 

Bu nevi gazetelerin kapatılması 
düıünülmektedir. Ve suçluları bet 
kişilik istintak mahkemelerinde 
muhakeme edilecektir. 

Selanikde bu nevi bir yaçı çı" 
karan, Makedonya gazetesi hak· 
kında valinin takibata hatladığı 
bildirilmiıtir. 

Kurşuna dizilen 
ıcın ayin 

tır. Selanikten gelen bir diğer habe• 
Yunan ordusu re göre kur,una dizilen VolanisİJ1 

Ordunun da siyasetten uzakla!· istirahati ruhu için büyük bir ayisı 
tırılmasını istiyen ve bunun için hazırlanmaktadır. Siyasal bir nii• 
çalışan Harbiye Nazırı General mayiş mahiyetini gösterecek olar> 
Kondilis de idarei örfiyenin kal- bu ayinde Volanisin ailesi erkin 
drrılması dolayısile kıtaata gön- ve efradı da hazır bulunacaktır· 
derdiği bir tamimde, askerlere Bu ayinde Volaniıin mezarın• 

vatana kartı ifa ettikleri vazifeden muhte§em bir surette yaptırmak 
dolayı tefekkür ederek, daima mü· için sureti mahsusada iane de 
tayakkız bulunmaları tavsiyesini toplanacağı yazılıyor. 
yapmakta ve kendilerini kuman- yeni bir ö 1 Ü m 
dıanlarınm verecekleri emirler da· Selanikten gelen ve henüz ıe: 
İresinde vazifelerini görmeğe eyyüt etmiyen bir haber Çiftçi 
çağırmaktadır. fırkaaı reisi Sofyanopuloıun öldii" 

Yu nan is tanda rüldüğünü bildiriyor. Rıı hadi•e-
seçim nin Siroz civarında Alisırat 1'0-

Diğer taraftan Atinadaki yeni yünde meydana getirildiği biJdİ" 
seçim hazırlıkları bqlamaktadır. rilmekte ise de ne şerait dahiliıl" 
Seçime girmek hususunda muhte• de yapıldığı hakkında henüz ııı•" 
lif partilerin hükiimetle uyuıama· lumat alınamamışbr. SofyalloP""' 
dıkları yazılmaktadır. loı hükumeti hazıraya aleyht~' 

Muhalif taraf Lideri Metaksas: bulunmakta ve Makedonya çift~ı· 
"Memleketin dahili işlerinin dü- j lerine istinat ederek siyasetle uı· 
zelmeıi için kralı getirmekten 1 ra§lnakta idi. 
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AŞK 
Ve 

Aile lıaqlıtında 

Kadın ile 
erkek 

Erkekleıri teslıir 

Kocalardan bir çoğunun, kadınla· 
ra (bebeğim) dediklerini ve b:ı 
t5ze bayıldıklarını elbette ifitmif· 
ıirıizJir. Kendilerine böyle hitaı 
0 rlilen kadınlardan bir çoğu •Özifr. 
ilaJe ettiği mcinciyi kavramıt t•.; 
0 na göre devranmıtlardrr. Herkes 
fOCukları ve bilhaaa iyi olanlarını etmenin en 

basit usulleri neleırt· i 
sever 

... 
l 

Yazan : Lucien Car 
Erkekler, hantal olmakla bera

ber öyle sanıldığı gibi basit kiti· 
ler değildir ! Dütünce ve ıeytan · 
hk bakımından en basit görünen 
erkek bile, birbirinden ayrı beı 
türlü kadın ::ster: O, bir ana, bir 
kan, bir arkadq, bir çocuk ve bir 
de ıevgili elde etmenin pef inde • 
dir .•.• 

Baıkalarımn ne hiuettiklerini 
ve ne dütündüklerini anlamak İ· 
çin en iyi çare, bir kadının bizzat 
ne biısettifini ve ne dütündi:tünü 
kendi kendine sormasıdır. Ancak 
bu huıuai vakada bir kadının 
kendi kendini sorguya çekmesile, 
kartııındaki erkeğin duyru ve 

tıklık gösteren erkek bile hırbi . 
rinden ayrı bet kadın tipi iıter. 
Onun istediği: 

Sinema yıldızı Con Kravlord, kltiıilı mcina.ile, leukalade güzel ıay&· 

lamıyacağı halde cimi cazibeıi en lmvuetli yıldızlar araındaJır. 

• • • 
Süleyman Peygamber tfemit 

ki: ''Zeki bir kadının elinden 
kurtulmanın imkanı yoktur,,. Bu, 
~dece lif olsun diye ıöylenmit 
.~ aöz değildir. Müthit hakika • 
t~ ti kendisidir. Ancak itin İ· 
~de, çok genç olmak ıibi bir 
'le de vardır. 

l\ııların bir çoğu - hele f et • 
~ \'.4tfivekir bir bclm. J.1~.W• 
0~Yümek iatidadında olanlar -
d;ıha pek küçücükken, açık göz 
0~rnadan önce bile, erkek arka • 
daılar elde etmek sanabnın yol • 
larını görmeğe baılarlar. Bir kı -
ıın, henüz lüzumu kadar açık göz 

~~dığı için, kendisini b1t~ıp Erkek, ne derece 'e~ik .U.irli. h ct 

-ç&n erkek arkadatının boyle yatta muvallakıyetın en yiikıe'1 
davı-a d d 1 · • · · · • du ~~~·~ a~ o ~yı, ıçın ıçın m_erdıvenlerıne ,ıkmıt bır adam 

Ydugu uzuntu nedır 1 bile olıa zaman olur ki evine ko-
lc Zeki kadın kendisinin bir er • fUP orıuİa be/Jiyen kadının ana
t!en istediği teyin basit oldu • lık ıellıat ve duygularına .. ;ınmak 
d u ve fakat bir erkelin kadın- ihtiyacını duyar 

1_&ıı beklediklerinin, içinden çıkı· 
.._ diifünceaini anl•maıma 

l IJacak kadar karma ka"ıtık ktur 
0 duklannı bilir. yo • 

imkan 

H Kadınm bütün iıteği, sadece 
• erkes tam aksi olan feylere iyi olan ve böylece devam edecek 
11\~ iıter. Herkes, kadını es· bir erkektir. Bu erkeğin uzun 
l'arengiz, acayip, anlablması ve boylu, güzel ve atletik yapılı bir 
•ıılaıılnıuı güç bir varlık san· adam olmasını tercih edebilir. 
~n hotlanır... Onun mükemmel bir danıör ol· 

dır Erkekler böylece inanmıılar · muını ve bir aktör gibi sevmek i-
; çünkü bu inanıt açık bir bo- tini bilmesini iıtiyebilir. Bunla • 

~ur; kadın itlerinde muvaffak rın hepıi teferrüatbr. Zeki bir 
0

""11l&YJnca hazır bir mazeret- kadınm uzun uzadıya dütünceıİ· 
~ ltadıntar da böyle inanmaktan ni yormaia değmiyen meseleler • 
~lanırlar; çünkü bu kendilerine dir. Çünkü bu kadım en çok dü-
~ .lcudret, bir kuvvet duyrusu tündürecek mesele erkeğin ruhi 

1 - Bir ana, 
2 - Bir karı, 
3 - Bir arkadq, 
4 -· Bir çocuk, 
5 - Bir sevgilidir. 

nan alnını ıerin bir el ile s<.'ğu • 
tacak ve ağzından çıkan kaba ıa
ba sözlere belki de ıövüp sayma
lara dinleyici kulaklarını uzata -
cak bir kadın ister. Bu Hkelc 

Bazı erkekler bundan dali-s faz muvakkat bir hastalıktan ızlırap 
laaını da ararlar. Bir yazıcı tanı. çekmektedir. 
rım ki kendisine varmıt olan buk- Tecrübeli bir hasta bakıcıya 

leli saçlı sanıın kansınm öğleden ıorun da bakın ne cevap alını -
sonralan kumral ve geceleri de nız: En küçük bir ameliyat gör -
kızıl saçlı olmadığından dolayı müt erkek, çocuklu on ıekiz ka • 
bir türlü kendini avunduramaz, dmdan çok daha fazla gürültü ya 
boyuna homurdanıp dururdu. Bu par. 
erkeğe haydi (maymun iıtahh) Gerçekten ana olan bir kız iıe, 
demiyelim. Çünkü o bir sanatkar· bu patırtıya kulak asmaz, bildi • 
dı ve aanatkirın ru~unu tatmin ğinden ıaımaz ve kocasının kız • 
etmek kadar zor bir feY yok- gmlıiını yabtbrmafa ufratı:-. 
tur. Kadınlara nasihatim olsun: Erkek, ne kadar usta, ne derece 
Sanatkir ruhlu bir adama, ifık çelik sinirli, hayatta muvaffakı • 
olmayın ha!... yetin en yüksek merdivenlerine 
Dediğim ıibi alelide bir adam çıkmıt bir adam bile olsa, zaman 

elde ettiği kadında ayrı ayrı ve olur ki evine kotup orada bekli • 
birbirine taban tabana zıt bet ıı- yen kad.ının analık tefkat ve duy 
fat iıter. Bu dileğinin beiki de gularına sığınmak ihtiyacını du-
farkında bile değildir, olsa da yar. 

bunu açıktan açıp söylemeğe Napolyon bile bir gün Jozefi-
utamr. itte bunun içindir ki ka. nin önünde diz çökmüt ve: 
dm çok zeki davranmak mecb~- - Sevgilim hiç çekinmeden 
riyetindedir. ıöyle ben iyi miyim yoksa değil 

Erkeğin ilk istediği bir anadır. miyim? 
O, kızğınlıktan cayır cayır ya • Demittir. 

Bir erkek ne kadar büyük ve 
kuvvetli, ne derece farfara olur
sa, ana tefkatine ihtiyacı o niı • 
bette fazladır. Kadınların bir ço
ğu bunu bilir, hem de ne iyi bi • 
lirler! 

Ancak zorluk turadad11 ki: 

trir. vaziyetidir. 

li~ zeki kadınlar, bu hop Erkekler hantal olmakla bera . .~ 
d eıı aldatıcı diifüncenin özün • ber, baait düıünceli değildirler. 

Bir erkek ne kadar kaba ve sert 
oluna olıun, karıııında daima 
bir ana istemez. o ayni zamanda 
bir de karı iıter ve erkeğin ana 
ıefkatine olan ihtiyacını tam ma· 
nuile ıidermesini bildiğinden 

dolayı övünen kadınlar ekseriya 
karı rolünü oynamasını becere • 
mezler. 

Ana, üıtün olan bir varlıktır. 
eaı ,.. k Beni yanlıt anlamayın. Evet er • 

d-.. dorere ' erkeklerin kadınlar- kekler baait dütüncelidir, biraz 
le..._, aha esrarengiz olduktan 
"-Ü~liğini kavrarlar. Bu haki • aptalcadır! Hatti en zeki geçinen • 
~ bir kere kavrayan kadın, ar· erkek bile karuma kartı ekseriya ~ll\tlt! 
~o~dan doğruya esrar dü • en aptalca muameleleri yapar ve 

lit .. ;o• çözmek itine ıiritebi. bunu bütün hal ve tavnndan 
~ d ~ erkeğin esrarengizliii ıöaterir de!.. Kadınlar ise erkek!-.....::•. çok acayip ve ço" an • lerden çok daha akıllıdırlar. Çün 
~ bır feY delildir. Onun kü hayattan istedikleri ıey çok 
'. aıdatılamamazlıiı, kadın • daha sadedir. Yukarıda da söy -

Karı iıe sadece müıavi olau bir 
ettir. Her erkek bir karıya müh • 
taçbr ve onu iıter; ev kurmak 
itinde kendisine ortak olacak, 
çocuklarını yetittirecek ve para 
biriktirebilecek bir karıya ihtiya
cı vardır. Ancak bu çefit iti a
dam akıllı becerebilen kadınlar 
ekseriya bir erkeğin yalnız karı 

değil, ayni zamanda bir arka daı 

dır. Kadın kocasının bütün eğ • 
lencelerine ittirik etmelidir. Et • 
mediği ve kocası zevk ve eğlence 
petinde iken evde kaldığı takdir 
de, bir arl.:adaı olamaz, sadece 
karılık sıfatım muhafaza eder, 
kocası da kendine bir arkadat 
bulmağa mecbur olur. 

iyi bir arkadat ta olabile, ka· 
rılar, kocalannın hazan bir arka
dq değil, ve fakat bir kız, çok 
daha küçük ve zayıf olan kendi • 
sini yularından tutup çekecek bi· 
risine tabi bulunan bir çocuk iı . 
tediklerinin farkına bile varmaz · 

lar. Kocalardan bir çoiunul\, 
kadınlara (bebeiim) dflliklerini 
ve bu söze bayıldıklarını elbette 
ititmitsinizdir. Kendilerine böyle 
hitap edilen kadınlardan bir ço
ğu ıözün ifade ettiği miniyi kav
ramıt ve ona göre davranmıtlar
dır. Herkes çocukları ve bilha111e 
iyi olanlarım sever. 

Güz~llik ve'füaunla çocuk ro
lünü oynıyabilen bir kadm, erke
ği yalnız eğlendirmekle kalmaz, 
ayni zamanda ona ne kadar bü· 
yük, kuvvetli ve mühim olduğu 
bi .. ini de verir • 

Böyle hiuetm~ini iatemiyen 
bir erkek var mıdır acaba? 

Bununla beraber, bir erkelin 
sadece bir karı, bir arkadq yahut 
bir çocuk iatemediii zamanlar da 
vardır. 

O, bir ıevıili iıter. Bu söze ek· 
ıeriya yanlıt mina verilerek met· 
reı de dendiii vard:r. Ne derieniz 
diyiniz; herhalde benim ne söyle
mek istediğimi anladınız. 

itte, anlıyan ve kocasını kaçır· 
mak iıtemiyen bir kadın bu iti de 
naııl bqaracaimı bilir. 

Ortada geniı minasıyle bir 
prensip vardır ki bunu kimıe in· 
ki.r edemez: Her erkek ıever ve 
her kadın da sevilmesini ıever. 
Erkeklerin en iyisinde bile kadın
ca olan bir nevi duyau vardır. 

Erkeğin b~ kadınca duygusuna 
ister zaaf, ister kuvvet deyin, her 
ikiıi de ayni kapıya çıkar. Bir er· 
kek de kadm tarafından ıevilme
ıini iıter. Dütünün hele: Kolkola 
girmit ay ıtıimda dolatan bir çift 
var. Kadm birdenbire kolunda bu-

ttlt 
0
llteciiii teJlerin karma kan. lediiim ıfbi kadmın bir erk.,kten Bir erkeğin .adece bir karı, bir 

O, bi.~ından ileri gelmektedir. bütün dileji, iyi olmaaı ve böyle- arluıJaı yahut bir çoculı utemed~-
istediğini de takdir edemezler. _.. CıGtfen uyıfayı çeviriniz) 

bitd . dında bir çok teJleri hep ce devam etmesidir. fi zamanlar da vawlır. 
eıı llte r. En baait ve en az karma kan- O, bir ıevgili de uter! 

Arkadat da karı gibi erkeğin TUrk4i•J• 4ievlren: A. Ekrem 
dengidir. Fakat itte onun ortağı TürkiyeJe nefir ladln yalnız 
değildir. Eğlencede onun ortağı· HABER ga.tainindir 

J 
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§ikaqetler temenniler: 

Yerli lllalı 
kullanalım 

Ekmek yapicdar 'ORMANIN KIZI 
cemiyeti ae yapar? Vahşi hayvanlar arasında ve Afrlkanın ba1ta 

Dün matbaamıza Betiktat, Hat· lıianbulun ~ yüz f.ulDCI itÇi· girmem~ ş Orman 1 arın da geç~ n aşk ve kah .. 
tat T •hıin aokak 34 numarada ~ 1 ıi namına M. A. imzalı bir mektup 1 
turan Kaynakçı Meaut müracaat aldık. Mektup ekmek yapıcdar ramanllk .. heyecan, esrar ve tetkik roman 
etmit ve beyıir için kullanılan au· cemiyetine hücum etmektedir. • No: S Yazan: Rıza Şekib $ 
luk zincirini mükemmel aurette Miihim kumalarını alı,.onız. 
yapbjı halele kzı müeaseeelerin "J.tanbulcla iki yüz otuz ek · ~ • b b f 
bunuAvrupadanıetirttiiindenıi· mek yapan bnndan.bqka birçok - ,J,frrımı sana verıqorum Q Q • 
kiyet etmift,ir. ıilqitçi, börekçi, ve kavurmuı fı· k k 

Memleketimizdeyapıla_bileneı· rımvardır. Hepberaberdörtyü- Beni ele verme , vermeme 
yalar için AY!11JN'Y• para vermek zü ıeçer. Bunlarda çalıpn İtÇi · 

dojnl değildir. lain sayııı dört bin bet yüz ka . • elı·n Jedı·r 
Narhtan fazlaya dardır. Hepai de ekmek yap1eı - Senin U~ 

b Satanlar lar cemiyetine bajlıdır •. 
UZ Fırınlarda ç•hpa .te,qilıtarlar, 

Şerbetçi Bedri im•aıiyle aldı· hamurki.rlar, tablakarlar, piıirici· 
iunız bir mektupta deniyor ki: ler üç yüz on bet kurut kaydiye 

"Belediye buza en fazla yüzpa- ücreti verir. Yardoncdar iki yüz 
ra narh koyduğu halde Balıkpaza

altm.ıt bet, çıraklar ise iki lira ve· rmda ve Küçlikpau.rda bazı sab· 
rirler. Kısacuı ekmek yapıcılar 

cılar kiloau 3. hatta 4 kwuttan baz cemiyetiııin senelik varidatı 15 
satmaktadırlar. Bundan çok sa

bin lira tutar. rar ecli•onaz. ~iyenio dikka· 
' Ben on senedir ekmekçi itÇili· tini ,_.-Jmaenizi iaterim ' 

..- .,, ii yaptıjı.m halde timcliye kadar 
hiç.bir idare 'beyet,.i reisi intihabına 

5 : riı 1 ut''ii1t.i·•ı............ çatrı-adnn. Ben 9ltnt-&dıimı 
luntll!ju erke~in ı~u!::.~ına "seni ıibi tanıdıiım diğr fırıncı iıçileri 
e~"llj""1v.m,, de~i!:tc:ı oonr~ yana· de çağırılmamıılardır. 
ğı"JO. hir öpücük koı;~:-uı:ru~a, er· Diğer taraftan esnaf hastalan· 
kek aeYinç ve aıktan nuıl 'ıl· dığı, iJaiz .kaldıiı zaman bu cemi· 
clıro-;ı::? yet katiyea kendisine bakmaz.. 

Erk~!c ne l::dc.:: !~tı ve aert o- Acaba aenede buden toplanan 
hırsa olsun, •~vö:Gi !:::ıdmL, bu ıi· ıs bin lira Jıe oluyor?,, 
bi avanılarından mu)1ak!:ak hot· ------~----=--::---
lanır. Bunu bilen ve tam v.a!rtinde Garip bir vak'a 
U3s:l b.:Ha;ıo,cağıru d3 kc::tiren bir ı·kı• kere o•• ıen 
kadın usta bir ıevgilidir, Hatta o 
kadar u:;~'.lc1 ,.. M onun bir erkeğe 
\l:ı:ı, :•arı, ar!cadat ynhut küçük 
b~r l:n: rolü pynamasına da e1ueri· 
ya lüzum kalmnz. 

Şıwaıını dtı gözden kaçmnıya· 
h:n ki: Sıcak bir kalp kadıır erke· 
ci tcehir edebileçck hiç bir kudret 
yc~:tur. 

Bfli\n bunları :aöylc~ikten ıon· 
ra bir de bakarsınız ki kar!ınıza 

~-:::c eenç ve modern bir kız çıka· 
rah: 

- Peki, cinai cazibeye ne nuyu· 
rulur? Erkekleri te~-~r etmek için 
en büyiik kuvvet bu deiil midir? 

Ci:.·e b~::- cual eo:-ar. 
C:vabı ~t1-dur: Şimdiye kadar 

~Uin ~~ekiiiiınle anlat31ak iste· 
diklerim, cinıi cazibeden batka 
ne:1i1 ki? 

c·~:;i cazibe qk için bir vaiddir. 
N~ fe;;;la, ne ekıik, itte bu kadar! 
Cin,.i c!'zibe bir ıüzellik mesele~i 
c·,C::i(.;l .. Güzel olu J,ir çok kadın· 
7 :?2a cbsi cazibe yok denecek 
:...a3::ır az~ır. Diier taraftan ıse 
cl::!ukç'l çirkin kadınlarda muka· 

adam 
Selanikten biltlirildiğ'ine .göre ttu

rada bir ölünün dirilmesi ,.e tekrar 
ölmeei cibi inaıulmıyacak derecede 
garip \'e heyecanlı bir vak·a olmuş

tur: 
Selanikte su şirketi memurlnnndan 

Taki tsmlede 25 yatında bir geaç, şid
detli bir Proakopomoni nöbeti ndi· 
cesinde ölmüştür. Tabii arkadaşları 
,.e kendisini sevenler buna çok üzül· 
müşler, nihayet cenaze ınerasimi ya
pılmağa başlanarak genç, bir 1abuta 
kenulMuş, papaz •a dualar okurken 
birdenbire tabutta upuzun yatan Taki 
doğrularak otuDllU§tur. 

Ge.nç evnlfı. kendisini ahrette san· 
mış, n bütün tanıdıklarını etrafmda 
görünce: 

- Ne o? Siz de mi öldünüz? diye 
sormuştur. Bu esnada doktor gelmiş 
,.e yaptığı muaye•ede bunun son sani
ye.de bir seromun tesiri oldu,iunu 
söylemiştir. 

Taki bundan sonra tabuttan iıımiş, 
ve tıpış tıpış yürüyerek evine gitmiş
tir. Fakat öğle üzeri ayni hastalık 

şiddetli hir nöbet halinde tekrar gel
mif, ve Taki bu sefer bir dalla diril
memek üzere ciddi bir surette ölmüş-

Geçen iki gilnlUğlln 
bUIAsası 

Afrikada hayanın birdenbi
re değişmesini, kararmasını 

hayra yoıınazlar; muhakkak 
bir felaketin geldiğine hük • 
mederler. Böyle, havanın bir
denbire karardığı bir günde, 
Niyam Niyamlılarm köyün -
de, bir genç kız yağmurdan 

kurtulmak için kulübesine 
koşuyordu. Bu kız Mara idi. 
Düşünceliydi.Başından bir fe
laket geçmişe benziyordu. 
Yağmurdan. sonra kulübesine 
girdi. Babasile anasına selftm 
verdi ve onların ısrarına rağ
men: 

- Hiç bir şeyim yok diyor
du. 
Dışarıda işitilen bir güriil

tü üzerine :Maranın babası 

Horama kulübeden çıktı. 
Bağırışların sebebini anlıya· 
rak hemen yatağı yanındaki 
keskin bıçağım aldr ve uzak
laştt. 

Horama son dakikalarım 
~·aşıyan bir Niyam Niyam ih
tiyaıını - adet olduğu 
yeçhile - bıçağiyle parçala
nuya ve öğleye yemek için et 
getinniye gidiyordu, Mara 
babasının gidişini ve anastmn 
keskin bıçak getirmek üzere 
kulübeden ayrılışını fırsat bil
di. Tehlikeli olduğunu bildiği 
halde kabilenin sihirbazı Ki· 
foya akıl damşmıya gitti. 
l\.faramn durgunluğu kendi

sine musallat olan Kiratanm 
baskmmdan ileriye gelmekte· 
dir. Mara asıl sevgilisile baş 
başa görüşürken Kirata yaka
lamıştır. Niyam Niyarnlılarda 
bu şekilde zina işliyen genç 
kız Ye kadın kabile adetine ll· 
yu1arak vücudu parça parça 
edilir. 

\'c;:net edilmez bir cazibe buluna· tür. Mara seılenmek mecburiyetin • 
----~-----------bilir. de kaldı: 

Cinsi cazibe qk için bir vaiddir ... •••••••••-••llJI - Kifo ! .. Kifo ! .. 
mi bir cblga, ;·ahut kıvrık burun DOKTOR Sihirbaz kulübesinden kafasını 
ve atq ci~i kı:.-mızı bir aiız deiil· Kemal Özsan uzattı .. Kulübenin dibinde oyun 
dir. Ne de 8:.i:!el elbise giymek, iyi Vrolog - Operatör oynayan çocuğu bqmı kaldırdı .. 
C!ans etme::, tenasüplü endama Bevliye MUtehas11sı Kansı çipil aözlerinin akını faz • 

Kraköy - Ekselslyor mağa:aaı ı 1 k b k mali!: olm.:-.1<, yahut ko1ayca kah· a a,tırara a tı .. 
yanıntla. Ht:r gün öğleden sonra 

kahn:-ı ~~smak meselesi de değil- z. thn 8 • e kadar.. Tel: 4ııJS -Beni mi çağırdın?. 
dir. 111••••-••••••• - Evet, baba!.. 

Sakın ita \,unlar lazım deiildir ıuuu1111ıııııııtııııı111uıoıııııHJııumııuıımııu11uudlllllUIJluınlllllll Kabile halkının hemen h~psi 
deme1in; bilikiı çol< aranan 11· 

fatlardır. Ancak buntar eıas me· 
selenin süsleridir. 

Asıl mesele atktır. Erkeği tes· 
bir etmenin bütün sanat\, atkı va
detmcm ve sonra da bu vaidi yeri· 
ne ıJet;rmektir. 

E~".?r aeviyoraıınız, mesele ba
ıi!tir. 

E.ıJer sevmiyorsanız, ya sevin· 
c=r3 bdar beklemeli, yahut da 
::odi o!ma.lısın!z.. Zeki olmak, er· 
!:elin ne kadar karmakarıtık bir 
varlık olduiunu anlamak demek· 
tir. Onların kadınlardan k~ç lür· 
lü haslet istediklerini; b5r anaya 
mu1ıtaç otdukları zamanı, bir karı 

için can attıiı dakikayı, bir arka· 
~cj aradığı anı, bir küçük l:ızla 
OJ.laçmak İ3tec?i~ini, bir :::vsili İ· 
çin kıvrım kn·r:cı kıvrandığını ıö· 
rüp takdir etr.ıw!k demektir. 

Eğer ı:,:.ok hem de çok zeki.eniz 
bunk.:ı cör.cen~::c lüzum yoktur. 
Çünk:i hisse ~.,:-e~d:. 

Bunlan h:oac::L:ce de seviyor· 
sunu:: C:or-?1-:t~r. Ve ~c;r~e~ iıe bir 

Kifoya mukaddes san'atinden 
dolayı(Baha) diye hitab ederler • 
di. 

Mara ilave etti: 
- Seninle azıcık görütmek iı • 

terdim .... 
- Gel! .. Gir! .• 

- Köpeklerden çekiniyorum .. 
- Korkma .. Sana bir §ey yap • 

mazlar ... 
Maamafih bu sırada, Kifonun 

kadınm ynıc..uil-:-:c,'.:i e:ı zeki ve 1 karısı citin kapısına gelmit ve 
a!utlıca bir İftir. köpekleri saldmn=ı.smlar diye tut· 

Ke:l!nın en zeki ve rıkıUı itidir 
11lU§tU •• 

sözünü bir erkek noktai nazarm· 
Mara yava§ ya.va~ Kifoya doiru 

cl:\n roylü7o:ıım ha! ilerledi ve: 
TUrkıçeye ~eviren: A. Ekrem - Seninle yalnız görü~rn~k is • 

1 terim, baba, dedi... I - Kızım .. Senin vaziyetinde 
Sihirhaz çatal boynuzlu külahı· birini kurtarmak benim elimde de

nın ucuna bajladıiı, koHaf'ına ge· iildir. Yeter ki, hatmetli kralı ~ 
çirdiği halkalara iliştirilmiş çın • nuzMedkyonun hoıuna gidecek 
gırakların çıkardı&ı sesler içinde ve kendini affettirebilecek bir ıe1 
ilerledi. yapmıı olasın?. 

Çıplak ayak bileklerien de tüy- - Ne yapabilirim? .• 
!er, önünü Ye arkasını kapaya.n - Hemen timdi hatırlamıyo -
maymun cierisinin uçlarına da ay· rum. Fakat ba11u bulmak güç olJlll 
nca birer çıngırak bağlanmııtı .•• yacak ..•• 
Bu garib vaziyetle çekirge gibi ıe· - Ne olursa olsun yaparmı0 

iterek yürüdükçe inceli kalınlı ses· Kra!a gidip rica mı edeyim? .• 
1er bütün avluyu dolduruyOT, hatta Yoksa onun botuna gidecek ıeyİ 
çitlerden aıarak yakın kulübelere kendisinden mi öjrenmem lazım 
kadar uzatıyordu. - Hayır, ne ona gitmek ve ne 

Böyleee, ıibirbaz önde, Mara de ıormak lazım .. Bunu ben ıan• 
.r.rkada büyük bir ağaç altına ka • lemin edebilirim .. Faktl .• 
dar gelditeT .. Artık yalnız sayıta • - Niçin fakat?. 
bilirlerdi: - Çünkü oldukça tehlikeli bir 

- Anlatın... it yapman İcab ediyor.. Bu ittell 
- Sırrımı •na ftl'iyorur.ı ba • sağ dönenem artık ölünciye kadar 

b ' Be • ı --L hem hayatını temin etmiş olursuııı . a. .. • nı e e Ycnaca, verme • 
ınek senin elindedir!.. hem kabilene büyük bir yardım • 

Em. 1 da bulunursun .• - ın o ...• 
Mara hPJi töylemekte tere~düd - Nedir baba?. Söyleyin ba • 

udiyordu. Neden sonra bafmı ö • na .. Söz veri7orum.. Ne it verir -
nüne eierek anlatt: seniz yaparım .. Yeter ki bana ha -

-Baba, sana vereceğim ıır, be· yahmı bağıılatsın .. 
nim hayatıma bajlıdır.. Ben, -Günahından dolayı, ıeni, ör 
1 le de böyle de, ölümün beklediği ->en •••• 

Gene birdenbjre tutuldu •• San • 
iti boğazına yapıfAD lmvvetli iki el 
onun anlatmıya devam etmesine 
ı;.ıani oluyordu. 

Sihirbaz çürük diflerini göste • 
rerek yaıkie.ı~ı .... Kuru parmakla • 
rını onun düzgün omuzlarında do
lattırdı: 

- Anlat bana, çekinme.. Ben 
Senin babanım .. Fenab~ benden 
de~il, söylememenden gelir. 

Mara garib bir hıçkırıkla başın· 
dan geçen vak'ayı anlattı ve bunu, 
kendisini uzun zamandanberi ev· 
lenmek için takib eden Kiratanın 
gördüğünü, timdi onun lıaber ver· 
mesinden korktuğunu ıöyledi. 

- Söyle baba?. Şimdi ne yapa· 
yım?. Bana bir akıl öğret .• 

Sihirbaz, belindeki maymun de· 
risini tutan kayıtın ilmiğin par • 
mağını geçirerek dütündü.. Sol 
eliyle de kemiği dıtarıfa fırlamış 
dineiiyle oynuyordu: 

- Çok mühim, diye mırıldan • 
dı. 

· Bununla beral:er, o, ayağına 
lamardıiı adamın düttücünü gör· 
mekten doğan büyük sevincini ıiz 
lemeye çalıııyordu. 

Büyük Niyam Niyam krab ha•· 
metli Bqıyamamanın halefi 
Medkyonun vadı kulaklarında çın 
lı:rordu. Ona bundan on gün lca • 
dar evvel bir yazif e TCrmemit 

ni unutma!.. 
Biliyorsun ki, evvelce de ıeniıl 

Yatta bir kız evlenmediii bir ıa• 
damla yakınlıkta bulunmut •' 
hakkmda ölüm cezası verilmitti ,. 
Bu dalına gözünün önünde olma • 
hdır. Zayıflık gösterip böyle bit 
hareket edenlerin içimizde yafa • 
mıya hakları olmadığını aklıo • 
dan çıkarmamalısın!.. Fakat ço~ 
dikkatli hareket eder de sana ve • 
receğim itten sağ ve muvaffakıyet 
kazanmıt olarak dönmü1 bulu.1ur • 
aan, ıenin haı~tli kraldan aff ııtl 
iıtemek ev bunu temin etmek b• • 
na borç olur .. Sana vereceğim iti 
yapacağına bana yeniden söz ver" 

- Veriyorum .•.. 
- Şayet yapmaz ve yapmad-' 

dönmiye kalkarsan ıeni burada 6' 
lümün beklediğini unutmıyacak' 
ıın? 

- Unutmıyacainn ..• 
- O halde dinle kızım .• 
Sihirbaz çiroz parmaklarİ1~ 

Maraya kendiıini takib etmeıiJSI 
İfaret etti. 

Ölü kafalarile süslü kapıdan,,. 
çerek kulübeye airdiler .. Sol~ 
ağaçlardaıı yapılmı§ boy boy -" 
dık1arla dolu bir köfeye doirol' 
dular. Sihirbaz Kifo, bugüne ıı:; 
dar bir türlü bulmıya muvaff 
c.lama.)ığı adamm, böyle kendi_! 
yatiyle gelmit olmaıından b~~ 
bir sevinç içindeydi. Fakat Dil""" 

miydi?. h d dat" iaettirmiyor; gayet cid i 
itte dünyada bu vazifeyi yapa • yordu. 

bilecek, daha clotrueu yapmaktan ~ 
çekinmiyecek biri, meycutsa o da 
bu olabilirdi. Tıpq lrplf kendi •· ıJ'""'-.Ş::.ı ~inde 
yajiyle ıelmiıti. • Göz miltah.,... dokt.r 

Uzun ~I~ .~~~tün .~öz 1 Rıfat Ahmed Gö2be1J 
kapakları uzenne dUfUl'du.. Göz • c. H lk F rk da k•' d-
l . . }u 8 . ::..Jd L __ • R 1 881 llJ?aSIR ---ı ermı atı.. ır muu et uu Yazı • ~i icu11m11cia lli numarana. "' 

yette ruhlardan imdat illiyormut ven• Natleri gaf ı:; tt'n ı~ • ~.,ı 
gibi hareketsiz kaldıktan 1<1nra 

1
.,.... .... ____.114,..,1 ... _. ••" 

fÖy)e dedi: 



Ücret gidip gelme vapur Ye tren biletlerile otel, yemek, 
teneııOb Ye vize. paralara dahil oln:ak lizere yalnu: 

185 T. L. VAGONLi KOOK 
Galata Ye Beyotlu acentalanna müracaat 

Telefon : 44670 44686 

'llaLlll" TA•M"'I 

DOUfD PLAY 
HAS~• 
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.ATIŞ DEPOSU: 
Safuzade Mehmed Emin-Hak· 
kakoğlu Silfkeli Rahmi-Menin 

Ankara: Hüseyin Hümü • 
lzmir: Tursan Eıref • Samıun 

Zalxta memur- · 
lanna mahıus 
200 M. mesafey: 

söaterir. 

Dıinıon 
Ceb fenerlcn 

gelmİftİr. Her 
yerde 1626 No. 
tahbnda arayı • 
IUZ. 
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Doktor Ahmet Asım B 

.Ortaköy ŞHa yurdufı 

-; 

JUVANTiN 
Kanznk Et'zanesi müstahzarlarmclan 
Saçların sabit "Je tabii reaklerlnt la· 

de eder. Kumral ve siyah renkler de 
tertip edilmi~r. Ter n yıkanmakla 
dahi çıkma7.. Daima sabit kalır. Yega
ne zararsr7. n 81hhl -~ bofalanclır. 
Eczanelerle Jtrlfat mafaıalanncla 
bulunur. 

framvay yolıı, Muallim Nact cad. No 115: H 
lstanbulun en gUzel yerinde geni§ bir park ortasında her tUrlü ası1 fi 

konforu haiz çok temiz, fiyatları ~ok ehven ve kadın erkek her türlü Ül!ll•••••••••••• .. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 77- Haziran - 1935 tedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır hastalara açık hastahane. ı Göz Hekimi 
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Kendi kendine: 
- Hele yağh bir kuyruk yakalaya

bildim! diye düşünen Subay: 
- Ne yapmakhğım lazım l dedi. 

- EvvelA kimseye bir şey söylemi-
yeceğinize dair yemin ediniz baka
yım! 

- Namusum Uzerine ••• 

- Namusunuzu hele şimdilik bir 
yana bırakınız da yemin ediniz. Sü
h-Utunuzun da hakkını alacaksınız! 

Fal\at ağzınızdan bir söz kaçıracak 
olursanız nastildeki zindanlarr unut
mayınız! 

Ale Jö l\lahü sükQt edeceğine yemin 
etti. 

Düşe!! Detamp bu kaba herifin yü
zünü tetkik ederek memnun oldu. 

- Birini bağırmaktan menedecek 
kadar kuvvetli misiniz?. 

Ale Jö Mahii cebinden boyunbağı 
Ribl bir ~Y çıkararak: 

- işte hunu .. la ağzını tıkarım, de
di. 

- Pek ala! Onu icap ederse korku
tarak kendinize refakate mecbur ede
bilir misiniz? .. 

Ate lö Mahü hançerini ~ekerek Dü
tesc gösterdi .• 

Düşes titredi_ Bir .kaç sanb·e ka
dar tereddüt ettikten sonra: 

- Hayır!. Boş yere bir cinayet iş
lemek budalalıktır .• Başka bir şeyi 
tercih ederim- sözlerini mırıldandı. 

Ale lö l\lahü sordu: 

- Dediğiniz kimse kuvvetli -;"!r? 
- Bir genç kadın .. Bir genç kız •• 
Subay güldü. 

Odaya girerek bir kangal jpJe dışa
rıya !tkti. 

- Onu bağlar 'e :;ırtımda taşırı,,.._ 
tf - Öyleyse hazır ounuz! Sizi çağır
ığırn zaman içeriye giriniz! Genç Dü-

şes dö :Pontenblönün üzerine atılarak 
bağlayınız! Ağzını tıkayınız? 

- Eğer beni çağırmazsanız?. 
...:. O vakit çıktığımı görecebiniz ! 

Beni takip edeceksiniz! 
- Gene yüz Pistolü kazanmış ola· 

cak mıyım? •• 
- Onu kazandınız bile .. 

- Bazının Madam! lşinizi görmek 
için Kralın hiddetine de katlanırım. 

Bu sözler Ale lö Mahünün görün· 
düğünden çok daha tehlikeli, hatU 
kendisine tevdi edien bir sırrı bile si· 
ilah olarak kullanabilecek ' ynette 
bir adam olduğunu meydana koyu
yordu. 

Düşes kaşlannı çattı. 

Fakat, artık iş işten geçmişti. 
Ale lö Mahüye ve hftlA ihtiyar sö. 

züz~nU hazemedemiyerek bir kö~ede 
hiddetinden dudaklannı yiyen Sen 
Albana bir i~rette bulundu. 

Sonra Jiyetin odasına girdi. 
Jiyet lizmetçi kızlar tarafından 

soyulduktan sonra yalnız kalmt'a fi. 
rar için lazımgeJen hazırhklannı yap
mıştı. 

Şimdi, tekrar giyinmiş. bir man
toya bürünmüş n kalbi çarparak a
yakta beklemeğe başlamıştı. 

Dün get'e Tribulenfn girdJfi kapı
ya bakıyordu. 

Arkasında birdenbire bir gütültü 
işitti. 

DönUnce DUşes Detamp'r gördü. 
Sapsarı kesildi. 

DU~ hemen Jiyete doğru :fJerJiye
rek iki elinden tuttu ,.e yavaş sesle: 

- Ben Düşes Detampım.. Şimdi 

sözlerimi dinleyiniz kızım! Ben Kra
lın metrl'siyim ! Size karşı biraz ser. 
best davrandığım için kır.arma~,nız ı 
İhtiyata riayete '\"aktimiz yok. Saray
daki yerim kıl üstündedir. Bugün çok 

- tc 
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İtalyan murahhas hey'etinde olan bü
yük tesirimi biliyor. 

Zavallı kadın: 

- Gene bekleyiş! sözlerini mırıl

dandı. 

- Evet, daha bekllyeceğlı ! Fakat 
bentia sösiimtl bitirmedim. Hepsini 
söylemedim. Kral tarafından kabul 
vaktim yaklaştıiı için geri dönüyor
dum. Karanlık sokağın kÖ§ealllde ga
yet acı bir şikiyet, bir hıçkırık işittim. 
Hemen durdum. Kulak verelim. Bir 
şey işitemedim. Oradan ayrılmak üze
reyken bir ses, bir kadın sesi, bir genç 
kız sesi, lstirapla boğuk bir ses işittim 
ki herhalde kendisini felaketten kur
taracak adamın ismini çağnyordu. 

Beatris heyecanla sordu: 
- Bu isim? ••• Bu isim? •• 

Heyecanı son dereceyi balan ıenç 
kadın: 

- Zannedersem .. Anladım! Fakat 
sevgilim bu isim, bana söyle işitmek 
isterim, neydi?- diye devam etti. 

- l\lanfred'di. 

Beatris vücudunda bir ürpertinin 
dolaştığını hissetti; 

- l\fanfred mi? Bundan emin mi
sin? İyice duydun mu? Bu zavallı ka· 
dıa Manfredi mi <afnyorda. Demek 
ki Manfred sat? Çocutumaz yaşıyor! 
Aldanmadrn ya?. BiJlmn ki insan ha
zan hayale kapılarak daymachfı bir 
~)i duydum anır! Ses hakikaten 
Manfred mi diyordu. 

Rqastan son derece sararmıştı: 
-E~t Manfrecl diyordu. Tamamen 

işittim. Benim gibi !spacla li:apya da 
işitti. 

- Peki 80nra?. 
- Dinledim. kulak verdim. Bu sefil 

mahallede her zaman hüküm süren 
yarı karanlık içinde bu sesin nereden 
geldiğini farketmek güçtü. O sırada 
ses te kegilml~i. 

- Peki, o mkit ne yapan? 
- Aradım. Duyduğum sesi bir ka-

dına söyledim. Bana bir kaç adım ile
rideki harap kulübeyi gösterdi. Sesin 
oradan geldiğini, kÔlübede Marjantin 
isminde de.li bir kadının uzun seneler
denberi tek başına oturduğunu, her 
zaman böyle bağırdığı için kimsenia 

Birinci Fran•uanın veliahtı Hanri 
(bilahare ikinci Hanri un11anile 

kral olmuıtur.) 

kendisine ehemmiyet vermediğini söy. 
ledi_ 

- Sonra.. 

- Sonra harap kulübeye yaklaştım. 
Kapryı çaldım, kimse gelip açmadı. 
Çatırdım, bir kaç s:miye sonra h:ırap 
merdivenin üstünd(' !Y.ına 'ııh§ı ,·ah~i 
bakan dağnık saçlı, korkunç bir kadın 
hayali gördüm. Ona: 

- Demin burada bir se5 birini Ç3· 
ğırıyordu. Siz miydiniz! diye sordum! 
Parmağını dudaklarına göttiruek: 

Farla: 18 

· =:ı 
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- Susunuz? Bluva esrarını karış

tırmayınız I Ben gülüyorum, siz beni 
ağlatacaksınız! Cevabını verdi. Eline 
bir altın verdim. Gözleri parladı : 

- Ben de başka altınlar da var, 
şimdi zenginim .. Güzel ve cömert ma- [ 
dam bana bir kese altın verdi. dedi .. 
Ben de geri döndüm. 

Beatrls bir kaç saniyedenberi söy
lenenleri dinlemiyordu. 

Gözlerini bir noktaya dikerek dü
şünüyordu. 

Bu delikanlının evi Arşer Frank 
sokağının başında değil mi? .. 

Ragastan hayret etti. 

- Evet! O sokakta ikinci veya ü
çüncü ev •• Fakat bunu nereden bili
yorsun? 

- Biliyorum. Keşfediyorum. Rüya 
gördüğümü sanıyorum. Eğer bu ümit 
de boşa çıkarsa kederimden öleceğim. 
Dinle •• Geçen sabah seninle beraber 
gelmeme müsaade etmiştin. Sen ma
halleyi ararken ben lspada Kapya ilt> 
arabada kalmıştrm. O sırada atlı bir 

delikanlı geçti. Kendisini gördüm. Fa
kat Ispada Kapya ile bir kaç kelime 
konuştu. Sesi kalbimde tuhaf bir 

duygu uyandırdı. Penecereye yaklaş
tığım zaman o uzakJaşıyordu. Gülme 
sevgiJim .. Ben bu sesi eskiden de h~it
tim. Tuhaf bir tesadüf .. Annelik k"al
bimde derin bir şefkat hissi uyandı
ran delikanlı Frank Arşer sikağından 
çıkryordu .• Ah bana o kadar yakın 
geçti de çağırıp kucağımda sıkama
dım ... Bu delikan1c çünkü oydu sevgi
lim! ..• 

Ragastan ya~lc gözleriyle karısına 
bakıyordu: 

- Belki! diye mırıldandı .. 

Sonra dalgın bir tavırla devam et-
ti 

- Yarın geue gideceğim ve ne O· 

lursa olsun Manfredin kim olduğunu 
öğreneceğim. 

Bea tris hazin hir sesle: 
- Yarın mı? dedi. 
- Eveti Şimdi Kralın davetinde 

hazır bulunmakhğım Jazım. Biliyor
sun ya, bu da bizim çocuğumuz için I 

- Git. Fakat lspada Kapyayı bana 
bırakabiliyor musun·? .. Belki lazım o
lur .. 

Ragastan odadan çıktı .• Beatris o
nu bakışlanyle takip etti. 

- Ah! Onu ben bulmuş olsam! di
ye mırıldandı. 

Büyük bir ümit ruhunu okşuyordu. 
lspada Kapyayı çağırdı. 

-33-

lJfANFRED'I KiM ÇAGIRMIŞTI 
. 

Düşes Detamp, Marjantinin evin
den dönerek Lun sarayına girince 
doğruca Düşes dö Fontenblö'nün da
iresine gitti. 

Bu dairenin iki kapısı vardı. Bir 
taraftan, Matmazel Kruvaziy'in Tri
bu leyi getirdiği intizar odası vasıta

siy1e giriliyor. öblir taraftansa küçük 
Düşesin nedimelerinin, Madam dö 
Sen Alban'ın gözü önünde gece tuva
letini bitirdikten ve yatağını ısıttıktan 
sonra çekildikleri gerideki bir oda va
sıtasıyle çıkılıyordu. 

işte Düşes Detamp bu odaya gir
mişti. 

Ocağın üstünde bir ışık yanıyor, 
ağır ağır yanan ateşin karşısında ge
niş bir koltuğa gömülü bulunan Ma
dam Sen Alban uyukluyordu. 

Düşes onun koluna dokundu. 

İhtiyar kadm ayağa kalkarak onu 
hürmetle selamladı. 

- Ne rnr ne yok Sen Alhan? 

- Soytarı dün gece geldi 1 
- Mümkün mü? .. 
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- Evet! Her şeyi gördüm. Her sö
zü jşittim. 

Düşes oturarak: 
- Bunu bana anlatınız! dedi. 
- Soytarıyı getiren Matmazel Kru-

vaziy'dir. 
- Bir hain daha l 
Madam Sen Albanın dudaklarında 

zehirli bir gülümseme belirdi. l\fatma
rnazel Kruvaziy genç ve güzeldi. işte 
bu ihtiyar kadının nefret ve düşman
lığını kazannıağa kafi iki sebep? 

- Soytarı içeriye girdi. Küçük Dü· 
şes babacığım! diye onun boynuna a
tıldı. Konuştular. Luvrdan hiç hoş
lanmadığını ve gitmek istediğini söy
ledi. Her ikisi de pek çok ağladılar. 

Diişes Detamp hayrette kalmıştı: 
- Demek doğru ha! O Tribulenin 

kızı öyle mi? Soytarının elinden tu
tarak bütün saray halkmm önünde: 
!şte benim babam! dediği zaman ya
lan söylemiyormuş!. Deli değilmiş! 

- Bunun doğru olduğuna inanınız! 
- E .• Sonra?. 

- Soytarı bu akşam, gece yarısı 

gelecek ve kaçacaklar? .. 
-Bu gece mi? Hay ihtiyar ahmak! 

Bunu bana gündüzün neden haber 
vermedin': 

thtiyar s özüne fena halde içerli· 
ren Sen Alban: 

- Size gizlice malumat vermek için 
hiç bir- fırsat bulamadım l dedi. 

- Susunuz! ~.\h •. Tamam. Siz bura
da de~ildiniz! 

lhtiyar kadın yüzünü kızartmağa 
çalıştı: 

- Madam la Düşes ntı demek iste
diğini anlıyamıyorum. 

- Sevgili Ale lö Mahü'nüzü nereye 
sakladınız! 

- Madam! .. 
- Kızaracak ne var ayol? Görüyor-

•unuz ya. işim pek acele ... 
Bu anda bir odanm kapısı açılarak 

bir Subay Düşese doğru ilerledi. Ye 
büyük bir hürmetle eğildi: 

- tşter Madam la Düşesin emirle. 
rini yerine getirmek üzere bazının l 

Bu Ate lö Mahü idi. 
Ate lö Mahü Kralın muhafız aske· 

rindeu küç\ik rütbeli bil' Subaydı. Fa
kirdi. Ve askere yazıldığı otuz sene
den beri zengin olmak için bir fırsat 
bekliyordu. Korkusuz, merhametsiz, 
her işe gelir bir gaddardı. Bir serse
riden farksızdı. Kumarbazhğı ı;;on 

dereceye vardırmış olup maaşını aldı· 
ğı gün hepsini götürüp kumara verir
di. İhtiyar, huysuz, kavgacı, kimse ta. 
rafmdan sevilmediği için meyus olan 
Madam Sen Alban olduk~a çok bir 
paraya karşılık kendisini ona sevdir· 
meğe çalrşıyordu. 

Ale lö Mahü bu gece de metresin
den elli pistol (550 frank) istemeğe 

gelmişti. Madam Sen Alban bu parayı 
biraz fazlaca görmüş aralarındaki çe
kişme Düşes Detamp gelene kadar 
devam etmişti. Düşes gelince Subay 
kendini güç halle bir odaya atmış ve 
ihtiyar kadın da biı· koltuğa çökmüş

tü. 

Ale lö Mahü, Düşes Detamp ile 
metresinin konu~tuklarını bilhassa 
Düşesin son ı;;özlerini duyunca kendi 
kendisine: 

- Galiba bizim elli Pi~:ıtol çıktı. di
yerek bulunduğu orlamn kapısını açıp 
Düşese doğru ilerlemişti. 

Dü:şesin ilk sözü: 
- Mösyö A1e 1ö Mahü, yüz pistol 

kazanmak ister misiniz? olmuştu. 
Mahü, ihtiyar metresine hakaretli 

bir bakış fırlatarak hemen diz çöktii. 
Bundan daha iyi bir cevap olamaz.. 

dr. 
- Pek ala Mösyö! Hazır olunuz, bu 

yüz bistolü yann gelip henden alacak
sınız! !htimal ki daha fazla da kaza· 
na bilirsin iz! 
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Ç k • t • l Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
ESKi GAZETELER 

e ırge gaze esı ve ramvay istilisına karşı muhafaza ediniz 

beygirlerinin grevi! 
Eaki mizah ıueteleri araamda ladıktan aonra fUDlan 16ylemiı- dqlarmmm neler çekmekte olduk 1 

Celdr,. de oldukça entereandL tir: lanm hatırlatmak İlterim. 
Batbimcla fU )'&Zıiar vardı: - Arkadqlar, samıedenem i- Aramada en •ki ve alalb ol· 
Senmıbarriri: Çeldrae çbüsde bir f87den sipde bu idare- dutum için akim• ıelen tedbiri ı 
MmaYftl'İ: Sıfınk 1• hizmet etmif tek kbme :roktur. ıiu teklif edecelbn. Nuıl olsa 
Haftada Ud defa pazartesi ve Çünldl ba himıetin salunetlmine dayak :remel• allfbk. Şimdiden 

Pelf&Ube aOnleri zıp, zıp uçrar altı a,.dan fula tahamnriil eclecek sonra ne kadar dineler tek adım 
•izah sueteeidir. ricat mclw bulunur. atmı:ralım. lıtedikleri kadar div 
Sıpa111 10 peqembe. Ben, içinbde en Jmnetliniz ol· ıünler. 

• • • dutum halde bir aenede ihtiyarla· Bunun üzerine kabul yerine bü· 
Çekir,e ıuet..min hülmıil b- dım. Size tramvaJCJlarm ne b- tün meclia kulaldannı kaldırdı. 
~i bqlıiı altında her ıün bir- dar zalim olduldanıu anlatabil- Karar Mdu: 
lcaç fıkruı çıkardı. mek için hapbmm aayıfalarmclan 1 - ilk fıraatta sre• illn et . 

itte ıla fıkralardan birkaçı: birkaç aabr okumak lbım ıeldi • mek. 
Bir siin bir çiftçinin lküzü kom· Dinleyinis. Ben, daha küçük p· 2 - Tramny beyıirlerinin hak· 

tunun küpünden au içmek için ba- tınıda atır itlere alıımıttım. Bir lanm müdafaa için bir cemiyet 
tını aokar. Fakat dıprı çıkara- babçıvanm mai:retinde çalıp:ror- kurmak. 

lllaz. Küpün tabibi Karakuta ti • dum. Herif biraz imafıız olduiu - Bütün bunları kumpanJl.18 
Üyetecler. KaraJmt: için artımdald küfelere bmanma bUclirmelE.. 

- Keain öküzün kafumı .. em- .kadar libre dolchawda. F.ı.t • • • 
rini verir. aclamcaiız boiazımai:ri bakardL Bu aatırlar inuna yalnız tram· 

Öküzün kafumı keserler. Fa- Bu adam beni bir Pl'f&Ja at- vay benirlerini delil, ba tramny· 

. 

FAYDA Irat bu aefer de ıene bq küpün i· llllftl. Altı •1 kadar papam a- larda 19hrin bir temtinden bir MID 

Çİnde kalır. Gene KaraJmıa kotar" rabumı çektim. Etimin Ani llü· tine ıiden inaanlan ela diifilndürü-
lar. K--1.. •• bu aefer: mü üzerine beni de ıirkete aattı- yor. Tahtakurusu, sinek, sivrisinelC, güve, an, karmca, 

_ ô;.i:;:e küpü kırın .. der. lar. N. :4. Olan ör ilmcek ve bütün haşaratı kökünden keser, yu -
• • • • .Şirket heni _aldıfı zama~ daha Kalamı.la sathk köık valarma ve eşyaların üzerine ve odalann havası • 

8• • •1 _ _1_d ılk muameleaı kızgın demırle boy- 9"' na ve tahtaların, duvarlarm kenarlarına, aralan-
ın utai• 1 • ..-.. atma dart __..__ k ldu s--1-! -be Köztepecle ve kıztamnda ta'tUk ılnderir. Utak, tavukların ııama 

0

7_-a_ o . ~ .. n r na bolca, FAYDA serpiniz, ve tahtakunı yuvala-
ilda· . lcla ._ .. _ !L!-·. : beledıyeçavuıuvep ıümriilder arsa 1 rııuFAYDAiletahribediniz.Bütünyazbumuzır 

ını 10 AA\'"..-, uu.ını ivil'" b 1 • • • •b• bo K 1 iki ha ı. ...... ._ kurtulacak h d clerir. Adam, mektupta kenduine•ma kı llDlfularım il ı. Jlluma nu-a •mqta truDftJ tb a· ~~attan ve ra at e eceksiniz. Bil-
daıt tawk anclerilmi ldujunu mara o:rd • Bır zam•nlar o rumcla iç haçak tllnftm miltenev hassa apaıtmıanlarda mutfaklarda yemeklerinizi, oku-·-· i~ı· • 1 0 yaraların acıamı çektim. YArala· vi alaçlan olan bir bahçe orta erzaklarmızı t.elvis eden hamam böceklerini, ap-

,,_ ım aorar. h .. '-- da ela od Ud. --' _ __. k ' lred h 1 da b kü ük Uplr rmı enuz aaP"nmlfb, ıırtım ye- ım on a, ... omı, wı on · teaane e, amam ar ulunan · ç · böcekleri, 
_ ık Allah bun d niden kabarcıklar belirmele b.ı· fora havi 'eni Ye içi dıp bo,alı tırtıllan, kümes hayvanatmda, ,, • 

'-un ,:ıda kay::;. ta~~. ladı. vlai naaretli bir kötk aahbktır. 1 köpeklerde bulunan pireleri 
ta len teskerede buldun.. .Şirketin zalim lllrlclleri bıa • • • • • 1 hayvanlarda bulunan geneleri, 

çıyı o kadar tiddetli YUrUJOrlardı, Ghtepede RıdYaD Pat& cadde· bitleri, nebat.at ve ağaçlar • • • 
Tramva1 be1ıirleri Soluk çef' 

ille )okupınu tırmanırken vaıonda 
Obaz 1 1 •• Wr kitap~ p 
11111& yerlqtirip hir kitapçı etar-
..... tu. 

Bir ihtiyar, tramn:rı çeken bey
lirlere acımıı, kitapçıya: 

- Y abu, biç de mi inaafm yok. 
Genç dinç bir adamam! 

- Ey, ne demek iatiyonun aan
lci •• 

- Ne demek iıtiyecefim, fU ko· 
C. Paketi hiç olmazaa biraz dizi· 
ile al da biçare haJY&Dlara biraz 
hrdnn olaun bari. 

" . . 
Bir doktorla bin nüfuılu bir ka· 

l'İ)e mGdürii arumda fiyle bir 
-..ı..vereıeçer: 

Doktor - Müdür efendi! Kolr 
~ ~r timdi:re kadr hiç tedbiri 
-U7&t1 icra etmeclinb mi? 

Müclür - Evet efendim, buı 
letebhiiaatta bulundum. 

- Ne aibi tetebbu.at? 
- Bin kadar mezar bzdırdım, 

'- de ıisin ıibi buı miu.firler ek
IÜE obaadıtı için ihti:rat olmak ü· 

::.!;:.n hendek daha açtırmak 

• • • 
~Celdrae ıueteainin bir de Ne
L.ı aerpi Yardır. itte ... iden 
.. llribıüt: ..:eldep bocalarma ! Kmılcık ao· 

Zaı,lta IDemurlarma: Tezyidi 
...... hUJ:ruı. . 

~ebaalara: Asim •• metanet 

t.lert.cu.re: YOs lraraaL 
• • • 

··1ıı...~e sueteainde çıkan 
~7 be:rairlerinin mitinsi,, 

' ıazı. o lmrunan tnmvar 
~~· noktaamdan 
' Jetlidir. Mitiq Akaara:Y 
"'~ alurmda obmqtm. Reis 

~•. bir iki lmlaldarmı aal· 

ki bir bıçak darbeli de ancak o de- ıinde, ErenldS7 Kıs U...1 kartı · 1 üzerindeki tntıllan 
rece can yabr. 11nda takriben hir haçak danüm· behemehal FAYDA ile 

Birsün Galatadan Albncı dai· lük bir araa satılıktır. J imha ediniz. Kutusu 30, bü-
""8 ~-Sıt.le•cıa.W11mcle yiik.IO kunJŞtur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. 
Yan :rolda bir mflttmi çıktı. Fa- l>tllVol aimada Fatih lalDYa) FAZLA PARA VERMEYiNiZ. Tesiri daha az ol-
kat ne ıünabk&r ad•mmıı, araba· daralmm ~k rkmmda 702 met duğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak 
nm o ıünldi kadar alır olduiunu re murabbaı ve iç caddere Jiizi; il isteyenlerden sakınınız. FAYDA emsaline nazaran 
hatırlıyaııuyorum. olan, etrafı tamamHe mamur biri daha kuvvetli ve daha ucuzdur. •'" 

Arkadqlar, o sünün elemli ha· ana aatılddır. T ki.ti • d k braaını ihya etmek iıtemezdim. Fa· Talip o•anlarm Be,.mta sa 1 a 1 erı n en sa 1n1 n iZ . 
bt o çetin yollardan kurtularak raç lıhak mahall•inde F•manlı 1 Hasan deposu: Ankara, Jstanbul, Beyoğlu 
Aksaray yoluna can attıimı fU sün sokakta 41 numaralı hanede Ba) ______________________ _. 

lerde ıize oralarda it ıören arka· Şnki:re mlrwatlan. 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

Bir aaat aatm &imadan evvel 
Bütün dünymda methur 

R E V U E saatlerinin 
Yeni koKeluiyonunu ıöıtermeaini 

aaatçinizden iıteyiniz. 
deposu: Istanbul, Bahçekapı TaşhanNo.19 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
13 ~935 tarihinde pazarhiı yapdacaiı ilin edilen Av mal

•-•inin puarlıiı 20 - 5 - 935 tarihine müaadif Pazarteıi günü 
aaat 14 e talik oluıımattur. "2841,, 

SP~R POST ASI 1 
Memlekehmııde •e ecaebı memleketlerinde bBtDa spor ve 

gençlik hareketlerini Ye lpOrCll fençlije Yerilmesi llzım relen 
yeni tekiller h•kkındaki yauları muntazaman t•kip etmek iste

yenler mDah•ran SPOR POSTA S 1 nı okumalıdırlar. 

Her yerde fiatı S lcaruttur. mutlak okuyunuz. 

Dan ve Yarın Külliyatının 31 inci Kitabı 

]. Rasin Külliyatı 
Metbar Raaio K&lliy•bDm d6rd0nc8 Ye ıon cildi çıkb. Ter· 
dlme, Oat•t H. N•ıımındar. eu b&yllk bir irfan mahsul& Ye 

zorla bir himmettir. Mlltercim her iki dile blUüa inceliklerile 
ldet• hlkim bir halde olduğundan her d6rt cilt birer Abide 

t~tlcil etmittir. Tebrik .a tavıiye ederiz. 60 kuruş. 
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Güzellik müsabakaları 
Yukarıda reımini gördüğünüz dokuz genç kız., Holivutta tam SOu 

güzel kız araıında yapılan bir güz ellik mÜ•abaka•ında derece almıf· 
lar 1Je böylece yeni bir filmde kendilerine r.ol verilmiftir. Amerikan 

sinema kumpanya/an sık sık böyle müsabakcllar tertip ederek filmle

'~----·-·-----0-Ul __ IUWU.__, _____ H ........ ~ 
ı HABER 

li latanbulun en çok satılan ha• 
• kiki akf&ID gazetesidir. ilanla· 

1 
rmı HABER' e verenler kar e • 
derler. ..... .. _... .. _ ....... ·-··· 

Kadın fapkalcuında ve kadınla nn diğer bazı süalerinde kullanı· 
lan deve kuru tüyü modaaı artık kaybolmuıtur. Avrupanın •ıcalı 
iklimli muhtel.il memleketlerinde tüyleri için bulenen deve krqları 
da böylece artık göz.den düımii§ler dir. l•panyada Barselonda be.le· 
nen deve kuılan da ıehrin hayvan at bahçe.ine verilmİ§lerdir. 

Bu zavallı moda kurbanlan ıimdi hayvanat bahçesinde ulak ara
balara koıulmaılardır, •eyİrcileri bahçe içinde gez.diriyorlar. 

ri için yeni yıldız temin ederler. Re smimizde, müsabakayı yapan sine- r;.;.;.ill!i.ıt"-'ll>J 

ma ıirketinin makiyaj mütehanııı bu sevimli kızların yüzlerini tetkik 

ederek kendilerine en uygun gelecek makiyaj ıeklini arQ§tırırken gö

rülüyor. 

Af}ağıclaki resimde sağda görülen kız ise, 935 senesi ispanya gü

zeWk l·m1ire::idir. Kar§ısındaki kız iıc Madrit güz.elidir. 

Almanlar Berlinde "Hayatın mucize•i,, adile daimi bir •ergi aç
mı§lardır. insan vücudünün bütün kınmlan ayn ayn fu gördüğüni~ 

{f 1 · göz gibi, hakiki cesametlerinden bir çok dela büyütülerek •ergid6 
tO~ gö.terilmektedir. " 

, 
Gözün arkaaında gördüğünüz kocaman kulak, itilmek mekanize 

maaını olduğu gibi meydana koymaktadır. 
Adam oğlu vücudünden bCJ§ka muhtelif mikroplar da burada tef• 

•~lıliıli'.,;t4 hir edilmiftir. Mikroskopların altın da, yahut •İnema perdesinde 'bil 
.._. ..................... ...._~~.--.-.~~~-.. mikropların y<ıfayııı görülmektedir. 

1'arzan filminde gördagümüz ırıan· 

dalı yıldız Moren O'SaJJh·an'ın baba· llf!~~l11ılllflil~~!!: 
sı Jrİandadan l\folivuda gelmiştir~ 
Hesimde baba kız yan yana görülüyor. 
Yıldızın babası fakir bir adamcağıv, 

lH•n kızının sayesinde zengin ohh·er-
ıniştir. A Ş A G 1 DA 

Stan Lorel'i hepiniz tanmnnız. Uu 
nıc5hur Amerikan komiğini resmimizdc 
kendisine çok benziyen Harold Kord' 
adlı hir d<-Jikanlı ile yan yana görü· 
yorsunuz. Hakiki l..ıorel hangisi, tanı• 
vahilcliniz mi? 

Para§Üt tecrübelerine dair sık •ık haberler okuyor.unuz.. SoıJ~ 
parQ§Ütçüsü filan §U kadar bin met reden yere atlamı§ ve parQfiitiİ,,a 
vere ancak bfr 'kaç metre kala açmak ce&aretini gö•termi!• 

Yukarıki §ayanı dikkat resim böyle bir parCJ§Ütlc atlaylf esna6•1'" 

da yukarıdan, bir tayyareden alın mııtır. Bir örümcek ağına•ne lı'J• 
~..:......._,_.;._~-~ dar benziyor, değil mi? 


